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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r. Nr ZT35

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) 502496 (220) 2019 07 19
(731) ĆWIEK MONIKA WILLSON MEDIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NELA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, 
geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne 
(inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, 
akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektrycz-
ności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski 
z nagraniami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do ga-
szenia ognia, 16 druki, materiały introligatorskie, materiały 
fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów 
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przezna-
czone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkolenio-
we i instruktażowe(z wyjątkiem aparatów), materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce, 28 gry i zabawki, artykuły gim-
nastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, ozdoby 
choinkowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 
organizowanie podróży, 41 nauczanie, organizacja szkoleń, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 512661 (220) 2020 04 21
(731) Ningbo Beidao E-commerce Co., Ltd, Ningbo, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 KINGSEVEN

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 9 łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsło-
necznych, sznurki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], 
artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, soczewki do okularów, 
oprawki do okularów, pince-nez, okulary, okulary słoneczne i so-
czewki kontaktowe, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne.

(210) 514054 (220) 2020 05 28
(731) LAZRYAN ARTUR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAV LÓD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.18, 09.01.10, 26.01.03
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów 
spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub 
sztuczny, 43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 514069 (220) 2020 05 28
(731) ELIASZ KAROLINA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INISI

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, 14 kamienie szlachetne, perły, meta-
le szlachetne i ich imitacje, pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, biżuteria, kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, 16 materiały drukowane, 18 skóra i imitacje skóry, 
skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materia-
łów, walizy, torby podróżne, torby, portfele, 25 obuwie, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, 35 usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe.
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(210) 514573 (220) 2020 06 09
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UON

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej 
(także on-line) następujących towarów: artykuły spożywcze 
(w szczególności: zupy instant, makarony, sosy, napoje, owo-
ce, słodycze, kawa, herbata), środki kosmetyczne i higienicz-
ne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby wyprodukowane 
z tych metali lub powlekane nimi, biżuteria, odzież, obuwie, 
naczynia, koszyki, sztućce, usługi reklamy i marketingu, za-
pewnianie informacji handlowej w Internecie, administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, deko-
racja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem i personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekono-
miczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pokazy towarów, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, pro-
filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informa-
cji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków te-
lefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu 
hurtowego oraz detalicznego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 

finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public 
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie sieci fran-
czyzowych sprzedaży detalicznej oraz hurtowej towarów.

(210) 514574 (220) 2020 06 09
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
(540) u-on
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej 
(także on-line) następujących towarów: artykuły spożywcze 
(w szczególności: zupy instant, makarony, sosy, napoje, owo-
ce, słodycze, kawa, herbata), środki kosmetyczne i higienicz-
ne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby wyprodukowane 
z tych metali lub powlekane nimi, biżuteria, odzież, obuwie, 
naczynia, koszyki, sztućce, usługi reklamy i marketingu, za-
pewnianie informacji handlowej w Internecie, administrowa-
nie programami lojalności konsumenta, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, deko-
racja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem i personelem, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekono-
miczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], pokazy towarów, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów 
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, pro-
filowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informa-
cji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków 
telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego on-
-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu 



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT35/2021

hurtowego oraz detalicznego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public 
relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie sieci fran-
czyzowych sprzedaży detalicznej oraz hurtowej towarów.

(210) 514648 (220) 2020 06 11
(731) SUDOŁ PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL AND DRONES

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 
29.01.08

(510), (511) 9 kamery wideo, cyfrowe kamery wideo, kamery 
wideo do emisji telewizyjnej, kamery akcji, kamery telewizyjne, 
12 drony, drony cywilne, drony ratownicze, drony dostawcze, 
drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, 16 obrazy 
i zdjęcia, 28 drony (zabawki), 35 produkcja filmów reklamo-
wych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością gospodarczą, reklama, promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, reklama i marketing, reklama 
biznesowych stron internetowych, reklama i usługi reklamo-
we, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama banerowa, 
promocja [reklama] podróży, promocja [reklama] koncertów, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
kompilacja statystyk związanych z reklamą, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, 37 konserwacja i naprawa dronów, 
38 transfer strumieniowy danych Udostępnianie forów inter-
netowych on-line, usługi związane z elektronicznymi tablica-
mi ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], poczta elektroniczna, 
nadawanie bezprzewodowe, dostęp do treści, stron interne-
towych i portali, zapewnianie dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, zapewnianie dostępu do portalu do współ-
dzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do portali 
w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu internetowego 
obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, za-
pewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, zapew-
nianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach 
komputerowych, usługi związane z portalami telekomunika-
cyjnymi, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic-
twem platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, zapewnianie użytkownikom dostępu 
do portali w Internecie, usługi transmisyjne w sieci WWW [we-
bcasting], 39 pilotowanie dronów cywilnych, usługi przewozu, 
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transpor-

tu, usługi wynajmu związane z transportem i magazyno-
waniem, transport (Usługi nawigacji -), transport, pakowanie 
i składowanie towarów, 41 dostarczanie filmów, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie progra-
mów telewizyjnych, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne 
[pokazy], montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie wi-
dowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych, 
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofil-
mów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, studia 
filmowe Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi 
pokazów filmowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, 
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych, wypożyczanie kamer wideo, egzaminy eduka-
cyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w za-
kresie pilotażu dronów, egzaminy edukacyjne dla użytkow-
ników pilotażu dronów, edycja druków zawierających obrazy 
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, usługi z zakresu 
bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek 
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia 
i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line.

(210) 514955 (220) 2020 07 20
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
takich jak: targi, koncerty, konferencje, kongresy, zawody 
sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, 
Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystry-
bucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: ka-
talogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, 
materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji 
i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlo-
we, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, Wynajem 
powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawien-
niczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie 
i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie reklamy, outdoor - reklama zewnętrzna prezentowana 
na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach, takich jak: 
tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, 
nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice 
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizo-
wanie i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją 
lub rozrywką - targów, koncertów, konferencji, kongresów, 
zawodów sportowych, pokazów lotniczych, gal, bankietów, 
spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych 
szerokiej publiczności, wydarzeń dla dzieci i młodzieży, szko-
leń, kongresów, sympozjów, konkursów.
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(210) 514958 (220) 2020 07 20
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
takich jak: targi, koncerty, konferencje, kongresy, zawody 
sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, 
Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystry-
bucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: ka-
talogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, 
materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji 
i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlo-
we, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, Wynajem 
powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawien-
niczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie 
i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie reklamy, outdoor - reklama zewnętrzna prezentowana 
na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach, takich jak: 
tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, 
nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice 
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizo-
wanie i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją 
lub rozrywką - targów, koncertów, konferencji, kongresów, 
zawodów sportowych, pokazów lotniczych, gal, bankietów, 
spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych 
szerokiej publiczności, wydarzeń dla dzieci i młodzieży, szko-
leń, kongresów, sympozjów, konkursów.

(210) 514959 (220) 2020 07 20
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
takich jak: targi, koncerty, konferencje, kongresy, zawody 
sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketin-
gowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, 
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich 
jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu 
negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednic-
two handlowe, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk 
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwa-

nie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor - reklama ze-
wnętrzna prezentowana na specjalnie do tego przeznaczo-
nych nośnikach, takich jak: tablice reklamowe, billboardy, ci-
tylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wia-
tach przystankowych, tablice elektroniczne, telebimy itp., 
Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie i obsługa wydarzeń 
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką - targów, kon-
certów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych, 
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, 
festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, 
wydarzeń dla dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sym-
pozjów, konkursów.

(210) 514960 (220) 2020 07 20
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
takich jak: targi, koncerty, konferencje, kongresy, zawody 
sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketin-
gowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, 
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich 
jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, 
gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu 
negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednic-
two handlowe, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk 
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwa-
nie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor - reklama ze-
wnętrzna prezentowana na specjalnie do tego przeznaczo-
nych nośnikach, takich jak: tablice reklamowe, billboardy, ci-
tylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wia-
tach przystankowych, tablice elektroniczne, telebimy itp., 
Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie i obsługa wydarzeń 
związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką - targów, kon-
certów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych, 
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, 
festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, 
wydarzeń dla dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sym-
pozjów, konkursów.

(210) 514961 (220) 2020 07 20
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
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(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, ta-
kich jak: targi, koncerty, konferencje, kongresy, zawody sporto-
we, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe, 
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promo-
cyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji 
handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, 
Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, 
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor - reklama ze-
wnętrzna prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych 
nośnikach, takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, 
słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystan-
kowych, tablice elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 
41 Organizowanie i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, 
edukacją lub rozrywką - targów, koncertów, konferencji, kongre-
sów, zawodów sportowych, pokazów lotniczych, gal, bankie-
tów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych 
szerokiej publiczności, wydarzeń dla dzieci i młodzieży, szkoleń, 
kongresów, sympozjów, konkursów.

(210) 514963 (220) 2020 07 20
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, ta-
kich jak: targi, koncerty, konferencje, kongresy, zawody sporto-
we, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe, 
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promo-
cyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji 
handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, 
Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, 
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor - reklama ze-
wnętrzna prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych 
nośnikach, takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, 
słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystan-
kowych, tablice elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 
41 Organizowanie i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, 
edukacją lub rozrywką - targów, koncertów, konferencji, kongre-
sów, zawodów sportowych, pokazów lotniczych, gal, bankie-
tów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych 
szerokiej publiczności, wydarzeń dla dzieci i młodzieży, szkoleń, 
kongresów, sympozjów, konkursów.

(210) 515540 (220) 2020 07 03
(731) WHITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WHITES.PL
(510), (511) 35 usługi reklamowe, w tym reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych i telekomunikacyj-
nych, reklama radiowa i telewizyjna, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń i mate-
riałów promocyjnych dla osób trzecich na stronach elek-
tronicznych dostępnych za pomocą sieci komputerowych, 
usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, promowa-
nie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem pa-
saży handlowych on-line z linkami do witryn sprzedaży 
detalicznej osób trzecich, dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu w zakresie towarów i usług osób 
trzecich w postaci przewodnika dla kupujących, usługi 
doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, 
wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni 
reklamowej dla osób trzecich, usługi aukcyjne on-line, 
optymalizacja stron internetowych, zarządzanie zbiorami 
elektronicznymi, przetwarzanie danych, usługi w dziedzi-
nie badania mediów, publikacja tekstów reklamowych, or-
ganizowanie wystaw i targów dla celów reklamowych lub 
handlowych, produkcja filmów reklamowych, informacja 
handlowa, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie trans-
misji dźwięku, obrazu, dokumentów i danych również 
drogą elektroniczną, kablową, światłowodową, bezprze-
wodową i satelitarną, usługi cyfrowego nadawania treści 
multimedialnych w Internecie, transmisja plików cyfro-
wych, elektroniczne przesyłanie programów komputero-
wych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu do-
stępu do witryn internetowych, przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci internetowych, nadawanie programów 
radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem 
globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bez-
przewodowych, transmisje na żywo dostępne przez stro-
ny główne w Internecie, transmisje strumieniowe audio 
i wideo, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu 
o Internet, telekomunikacja informacyjna, w tym strony 
internetowe, łączność za pośrednictwem terminali kom-
puterowych, umożliwianie dostępu do sieci telekomuni-
kacyjnych i komputerowych, łączność bezprzewodowa, 
usługi agencji informacyjnych, zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, usługi w zakresie przekazu 
wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunika-
cyjnych, sieci komputerowych, łączy satelitarnych oraz 
innych środków łączności, umożliwianie dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupa-
mi, 41 udostępnianie publikacji on-line nie do pobrania, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostęp-
nianie muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
publikacja on-line dzienników internetowych z treściami 
zdefiniowanymi przez użytkownika z zakresu literatury, 
publicystyki społecznej, kulturalnej, dotyczącej stylu życia 
i polityki, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, za-
wodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywko-
wych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja fil-
mów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, produkcja 
materiałów audiowizualnych, materiałów audio i wideo, 
42 tworzenie i konserwacja stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie internetowych stron własnych 
osób trzecich, usługi testowania użyteczności witryn in-
ternetowych, projektowanie, opracowywanie, tworzenie 
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i utrzymywanie stron i witryn internetowych, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, pra-
ce badawczo rozwojowe w zakresie komputerów, Interne-
tu, mediów elektronicznych, telekomunikacji, informatyki 
i oprogramowania komputerowego, wsparcie techniczne 
dotyczące obsługi, reklamowania i marketingu stron in-
ternetowych na rzecz osób trzecich i zarządzania nimi, 
wdrażanie i zarządzanie stronami internetowymi na rzecz 
osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron 
internetowych dla usług on-line i Internetu.

(210) 515641 (220) 2020 07 07
(731) EKO HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekohigiena Hygiene Systems

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysło-
wych, produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, 
produkty chemiczne do wytwarzania perfum, produkty 
chemiczne stosowane w przemyśle, produkty chemicz-
ne używane do wytwarzania produktów kosmetycznych 
do włosów, detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne 
w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzo-
ne, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, two-
rzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne 
w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w posta-
ci surowców, 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
amoniak do czyszczenia, mieszaniny do czyszczenia ubi-
kacji, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, 
płyny do czyszczenia, preparaty do czyszczenia podłóg, 
preparaty toaletowe, środki toaletowe, olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
organiczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci pły-
nów, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], naturalne środki per-
fumeryjne, mydła perfumowane, mydło perfumowane, 
perfumeryjne (produkty -), perfumowane mydła, per-
fumy, preparaty perfumeryjne, produkty perfumeryjne, 
środki perfumeryjne i zapachowe, syntetyczne produkty 
perfumeryjne, 37 konserwacja maszyn do czyszczenia, 
zwalczanie szkodników i dezynfekcja, wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czysz-
czącego i konserwacyjnego.

(210) 515721 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(554) (znak przestrzenny)

(540) MATTRA wkład parafinowy 3-4 dni  
www.mattrapolska.pl

(531) 01.15.05, 13.01.05, 13.01.06, 13.01.07, 13.01.01, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stoło-
we, świeczki, świeczki na tort, świece parafinowe, świece 
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze 
nagrobne szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze na-
grobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, 
znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady olejowe 
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy nagrob-
nych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, wkłady 
ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy na-
grobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zni-
czy oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina, 
28 świeczki choinkowe.

(210) 515732 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(554) (znak przestrzenny)
(540) MATTRA wkład parafinowy 7 dni  

www.mattrapolska.pl MATTRA Polska WKŁADY 
WYPRODUKOWANO W POLSCE
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(531) 01.15.05, 13.01.01, 13.01.05, 13.01.06, 13.01.07, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stoło-
we, świeczki, świeczki na tort, świece parafinowe, świece 
woskowe, świeczki parafinowe, świeczki woskowe, znicze 
nagrobne szklane, znicze nagrobne plastikowe, znicze na-
grobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne gipsowe, 
znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady olejowe 
do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy nagrob-
nych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, wkłady 
ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy na-
grobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zni-
czy oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina, 
28 świeczki choinkowe.

(210) 517408 (220) 2020 08 21
(731) CHECHELSKI KRZYSZTOF, OBERWAJS JAN, WYSOCKA 

AGNIESZKA, MERDER IRENEUSZ EL. FORREST  
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL FORREST

(531) 06.01.01, 06.01.04, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, aktówki, etui 
na klucze, kasetki ze skóry, klasery na karty wizytowe wyko-
nane ze skóry, kosmetyczki podróżne, kuferki na przybory 
toaletowe kufry, kufry podróżne, paski skórzane inne niż 
odzież, plecaki szkolne i turystyczne, portfele, portmonetki, 
pudełka ze skóry, teczki i torby szkolne, teczki na nuty, torby 
alpinistyczne, torby do noszenia niemowląt, torby i torebki 
do pakowania ze skóry(koperty, woreczki), torby myśliw-
skie, torby na kółkach, torby podróżne na ubrania, torby 
na zakupy, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, wa-
lizki, rączki do walizek, siatki na zakupy, parasole, parasolki, 
35 sprzedaż: wyroby ze skóry i imitacji skóry: aktówki, etui 
na klucze, kasetki, klasery na karty wizytowe, kosmetyczki 
podróżne, kuferki na przybory toaletowe, kufry, kufry po-
dróżne, narzuty, paski, plecaki szkolne i turystyczne, port-
fele, portmonetki, pudełka, teczki i torby szkolne, teczki 
na nuty, torby alpinistyczne, torby do noszenia niemowląt, 
torby i torebki do pakowania (koperty, woreczki), torby my-
śliwskie, torby na kółkach, torby podróżne na ubrania, torby 
na zakupy, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, wa-
lizki, rączki do walizek, siatki na zakupy, parasole, parasolki.

(210) 517410 (220) 2020 08 21
(731) CHECHELSKI KRZYSZTOF, OBERWAJS JAN, WYSOCKA 

AGNIESZKA, MERDER IRENEUSZ EL. FORREST  
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EF EL FORREST

(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry: aktówki, etui 
na klucze, kasetki wykonane ze skóry, klasery na karty wi-
zytowe wykonane ze skóry, kosmetyczki podróżne, kuferki 
na przybory toaletowe, kufry, kufry podróżne, paski skórzane 
inne niż odzież, plecaki szkolne i turystyczne, portfele, port-
monetki, pudełka, teczki i torby szkolne, teczki na nuty, torby 
alpinistyczne, torby do noszenia niemowląt, torby i torebki 
do pakowania (koperty, woreczki), torby myśliwskie, torby 
na kółkach, torby podróżne na ubrania, torby na zakupy, 
torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, rączki 
do walizek, siatki na zakupy, parasole, parasolki, 35 sprzedaż: 
wyroby ze skóry i imitacji skóry: aktówki, etui na klucze, kaset-
ki, klasery na karty wizytowe, kosmetyczki podróżne, kuferki 
na przybory toaletowe, kufry, kufry podróżne, narzuty, paski, 
plecaki szkolne i turystyczne, portfele, portmonetki, pudeł-
ka, teczki i torby szkolne, teczki na nuty, torby alpinistyczne, 
torby do noszenia niemowląt, torby i torebki do pakowania 
(koperty, woreczki), torby myśliwskie, torby na kółkach, torby 
podróżne na ubrania, torby na zakupy, torby turystyczne, to-
rebki, tornistry szkolne, walizki, rączki do walizek, siatki na za-
kupy, parasole, parasolki.

(210) 517718 (220) 2020 09 01
(731) MŁYNARCZYK MONIKA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Złap balans
(510), (511) 41 pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja elektro-
niczna on-line periodyków i książek, doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, edukacja sportowa, instruktaż w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, trening i instruktaż spor-
towy, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych ze spraw-
nością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych związa-
nych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
treningi zdrowotne i treningi fitness, udzielanie informacji 
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej on-line, usługi doradcze w zakresie 
ćwiczeń fizycznych - fitness, usługi trenerów osobistych, 
usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycz-
nych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, 
trening jogi, usługi edukacyjne związane z jogą, udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, coaching w zakresie 
życia osobistego - life coaching, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych, rozrywki, informacja o rekreacji, zapewnianie 
kursów edukacyjnych związanych z dietą, szkolenie w zakresie 
diety - nie medyczne, szkolenie w zakresie żywienia - nie me-
dyczne, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, 
44 doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, usługi doradcze w zakresie zdrowia, opieka 
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna 
związana z naturopatią.
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(210) 517934 (220) 2020 09 07
(731) PRO-SELECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Murowana Goślina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URESHII PROFESSIONAL

(531) 05.05.02, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmety-
ki funkcjonalne, zestawy kosmetyków, kosmetyki kolorowe, 
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki do włosów, kosmety-
ki do ozdabiania, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, żele 
do utrwalania fryzury, kremy do utrwalania fryzury, olejki 
do włosów, kremy do włosów, farby do włosów, odżywki 
do włosów, pianki do włosów, pomady do włosów, lakie-
ry do włosów, szampony do włosów, pudry do włosów, 
serum do włosów, maseczki do włosów, neutralizatory 
do włosów, płyny do włosów, maskara do włosów, balsamy 
do włosów, toniki do włosów, rozjaśniacze do włosów, środ-
ki zmiękczające do włosów, olejki do odżywiania włosów, 
płyny ochronne do włosów, środki do pielęgnacji włosów, 
preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze szampony 
do włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty na-
błyszczające do włosów, środki do nawilżania włosów, płyny 
do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, preparaty 
do mycia włosów, preparaty do skręcania włosów, produkty 
utrwalające do włosów, płyny do ondulacji włosów, proszek 
do mycia włosów, preparaty do barwienia włosów, produk-
ty do usuwania farby z włosów, balsamy do wygładzania 
i prostowania włosów, płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], produkty do układania włosów dla mężczyzn, środki 
pomagające rozczesywać splątane włosy, preparaty do ku-
racji włosów, preparaty do ochrony włosów przed słoń-
cem, środki do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty 
do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosme-
tycznych, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów 
do użytku kosmetycznego, 11 elektryczne suszarki do wło-
sów, elektryczne ręczne suszarki do włosów, lampy do krę-
cenia włosów, lampy na podczerwień do suszenia włosów, 
nawilżacze do włosów do użytku w salonach piękności, 
umywalki do mycia włosów, 20 meble, fotele fryzjerskie, 
lustra [meble], lustra z elektrycznym oświetleniem, ramy 
do luster, blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewo-
zmywakami, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, 
elementy meblowe, meble do eksponowania towarów, 
meble do wnętrz, moduły do przechowywania [meble], 
21 buteleczki do nakładania farby do włosów, dopasowa-
ne uchwyty na produkty do układania włosów, dopasowy-
wane półki na produkty do utrwalania włosów, dozowniki 
do kosmetyków, dozowniki do ręczników papierowych, 
dozowniki produktów do utrwalania włosów, dozowniki 
szamponu, elektryczne grzebienie do włosów, etui na grze-
bienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, 

grzebienie, grzebienie do tapirowania włosów, grzebienie 
do włosów, kosmetyczki [wyposażone], miski do farbowania 
włosów, paski dla wizażystów, pędzle do farbowania wło-
sów, przybory kosmetyczne, elektryczne obrotowe szczotki 
do włosów, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, 
szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem, szczotki 
do włosów, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pase-
mek na włosach, chusty do włosów, czepki do farbowania 
włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, dekoracyj-
ne akcesoria do włosów, elastyczne opaski do włosów, ela-
styczne wstążki do włosów, elektryczne wałki do włosów, 
folie do koloryzacji włosów, frotki do włosów, gąbki do upi-
nania włosów w kok, gumka do związywania włosów, gumki 
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, kosmy-
ki włosów, ludzkie włosy, nieelektryczne wałki do włosów, 
orientalne szpilki do włosów, ozdoby do włosów [nie z me-
tali szlachetnych], ozdoby do włosów w formie grzebieni, pa-
ski z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, 
piankowe wałki do włosów, papiloty spiralne do włosów, 
przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki do kręcenia wło-
sów, spinki do włosów, sploty włosów, sprężynki [akcesoria 
do włosów], szpilki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabia-
nia włosów, sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], 
sztuczne włosy, wałki do włosów, włosy do przedłużania, 
wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do układania włosów 
w fale, peruki, wstążki do włosów.

(210) 521350 (220) 2020 11 24
(731) STOWARZYSZENIE WALIM NA ŻĄDANIE, Walim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WBG WALIM NA ŻĄDANIE

(531) 26.01.01, 26.01.09, 26.01.16, 26.01.18, 18.01.21, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08

(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów 
sportowych, sport (wypożyczanie sprzętu) [z wyjątkiem po-
jazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wy-
najmowanie obiektów sportowych, usługi trenerskie.

(210) 522833 (220) 2021 01 04
(731) STUDIO INTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
edukacja, rozrywka i sport.
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(210) 523137 (220) 2021 01 14
(731) MAKSYMIUK DOROTA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU 

INDYGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYGO CENTRUM TERAPII I ROZWOJU

(531) 01.15.11, 01.15.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, 44 usługi terapeutyczne.

(210) 523892 (220) 2021 01 28
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA WÓDKA DOJRZEWAJĄCA W BECZKACH 

KORONA POLSKA CROWN of POLAND VODKA 
UNIQUE RECIPE PREMIUM CASK AGED POLISH 
VODKA POLISH OAK LONG AGED VODKA

(531) 01.17.25, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.14, 05.01.16, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.18, 19.01.05, 19.01.07

(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone 
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego na-
poju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.

(210) 523962 (220) 2021 02 02
(731) UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 

Kraków; DRYJA SŁAWOMIR, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEREVISIA ALBA CRACOVIENSIS KRAKOWSKIE BIAŁE

(531) 09.07.01, 09.07.05, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 524487 (220) 2021 02 11
(731) ARONPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PAC-on
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, Kosmetyki, Olejki ete-
ryczne, Olejki toaletowe, Preparaty toaletowe, 5 Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Leki pomoc-
nicze [wspierające] do celów medycznych, Odżywcze suple-
menty diety, Dodatki dietetyczne, Dodatki homeopatyczne, 
Dodatki witaminowe, Dodatki odżywcze, Dietetyczne do-
datki do żywności, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki 
witaminowe w płynie, Dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Probiotyki (su-
plementy), Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Suplementy ziołowe, Suplementy prebiotyczne, Przeciwu-
tleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy die-
ty, Mineralne suplementy odżywcze, Białkowe suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety, Suplementy diety dla 
niemowląt, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suple-
menty mineralne do żywności, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy wita-
minowe w postaci plastrów, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety składające się z witamin, 
Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Napoje witaminizowane, Napoje dla nie-
mowląt, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Woda termalna, 
Herbata lecznicza, Preparaty diagnostyczne.

(210) 524790 (220) 2021 02 17
(731) CENTRUM MEDYCZNE OLMED  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olmedzik CENTRUM PRZYJAZNE DZIECIOM

(531) 03.01.14, 09.07.01, 09.07.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, 
Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, An-
tybiotyki dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane 
z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy do użytku do-
mowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwni-
ki chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone 
do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier mleczny 
do celów medycznych - laktoza, Dekstryny do użytku farma-
ceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do ce-
lów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawa-
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ne bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, 
Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farma-
ceutycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche 
szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampo-
ny, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do ce-
lów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty 
do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Na-
tłuszczony papier do celów medycznych, Nośniki uwalniają-
ce leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalnia-
jące leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycz-
nych, Odczynniki do użytku medycznego, Olejki lecznicze 
do pielęgnacji skóry, Opłatki do leków do celów farmaceu-
tycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku 
medycznego, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty mentolowe 
do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne 
do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zastoso-
wania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania 
dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów dia-
gnostycznych, Serum lecznicze kojące dla skóry, Serum lecz-
nicze łagodzące do skóry, Środki na odciski, Szczepionki, 
Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepion-
ki dla ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Żele do masażu do celów medycznych, Amalgamaty 
dentystyczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy 
ustnej, Antyseptyczny płyn do płukania ust, Dentystyczne 
materiały ścierne, Gazy do użytku dentystycznego, Gips den-
tystyczny, Gips do celów dentystycznych, Lak szczelinowy 
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, La-
kier dentystyczny, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust 
do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Sto-
py dentystyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie kosme-
tyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów hi-
gienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artyku-
łów dezynfekujących, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie artykułów do higieny intymnej, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny uszu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielę-
gnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plastrów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opatrunków, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie środków farmaceutycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie leków przeciwgorączko-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie past do zębów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny jamy 
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli stomato-
logicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmety-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków 
do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmety-
ków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży 

detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgna-
cyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułu dezynfekujących, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny 
rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do hi-
gieny uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
plastrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opatrunków, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków farmaceu-
tycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie w zakresie 
leków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciw-
gorączkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artyku-
łów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy 
ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żeli stomatolo-
gicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmety-
ków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków 
do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek 
do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych 
dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
gleukometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhala-
torów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soczewek kon-
taktowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizato-
rów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termometrów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi 
medyczne, Usługi w zakresie prowadzenia przychodni klinik 
medycznych, lecznic prywatnych, poradni i gabinetów, Usłu-
gi w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszyst-
kich specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi 
w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Usługi 
w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi 
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położni-
cze, Porady psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc 
medyczna, Masaż, Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjotera-
pia, Fizykoterapia: Dentystyka i stomatologia, Usługi optycz-
ne, Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla re-
konwalescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi banków krwi, 
Usługi wykonywania leków na zamówienie, Porady w zakre-
sie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, 
Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, 
Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji do-
tyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących 
przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji 
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farmaceutycznych, Udzielanie informacji pacjentom w za-
kresie zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące farma-
ceutyków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące pro-
duktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyj-
ne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z pro-
duktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze 
świadczone przez apteki, Usługi doradcze w zakresie farma-
kologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farma-
ceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, 
Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informa-
cji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, 
Wynajem urządzeń medycznych.

(210) 524960 (220) 2021 02 19
(731) DUDA MIROSŁAWA P.W. AUTO-MIRA, Charlęż-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAŻALNIA RYB DOBRA RYBKA SZCZUPAK FISH 

salad mayo garlic ONION ketchup Dobra Rybka 
smażalnia ryb pepper food CHILLI SALT Sea tuna 
olive fresh Świeże Ryby LEMON Mintaj Dorsz vinegar 
FISH & CHIPS

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 11.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 
26.01.16, 18.04.02, 18.03.17

(510), (511) 29 Ryba z frytkami, Ryba ugotowana i suszo-
na, Ryby, Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby wędzone, 
Ryby suszone, Ryby mrożone, Ryby marynowane, Gotowane 
ryby, Mrożone gotowane ryby, Frytki ziemniaczane, Mrożone 
frytki, Frytki, Gotowane owoce morza, Suszone owoce mo-
rza, Mrożone owoce morza, Ryby, owoce morza i mięczaki, 
nie żywe, Konserwowe owoce morza, Przetworzone owoce 
morza, 30 Ryba w cieście, Kanapki z ryb.

(210) 525258 (220) 2021 03 26
(731) GÖHL DOROTA F.U. WOLDOR, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINUM VERITUM

(531) 19.07.01, 19.07.25, 27.05.01, 26.03.01, 26.04.02
(510), (511) 35 Usługi bezobsługowych sklepów detalicz-
nych w odniesieniu do żywności, Bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczy-
mi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-

pojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi sprze-
daży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane 
z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kom-
puterowych związane z napojami alkoholowymi z wy-
jątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikateso-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mro-
żonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z loda-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z de-
serami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sor-
betami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lo-
dami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mro-
żonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze środkami spożywczymi.

(210) 525279 (220) 2021 02 26
(731) THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mTools Marketing. Narzędzia. Wyniki.

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie 
do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowanie do mo-
nitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie 
fizycznym, Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie 
biznesowe interaktywne, Oprogramowanie komunikacyjne, 
Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogra-
mowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 
Oprogramowanie do optymalizacji kampanii PPC [Pay Per 
Click], Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowa-
nie typu wirtualny asystent, Oprogramowanie do systemów 
rezerwacji, Oprogramowanie do zarządzania rezerwacjami, 
Aplikacje do zarządzania kalendarzem zapisów na wydarze-
nia, warsztaty, spotkania, Elektroniczne terminarze osobiste, 
Elektroniczne plany dnia, Elektroniczne organizery wydarzeń 
i spotkań, Oprogramowanie dla usług web callback (wykony-
wania połączeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez stro-
nę www) oraz protokołu VoiP, Oprogramowanie komputerowe 
do video-czatów, Oprogramowanie do użytku w komunikacji 
grupowej, mianowicie w zamieszczaniu postów, przypomnień 
i wiadomości z komunikatorów, współdzieleniu plików, syn-
chronizacji kalendarzy i integracji z zewnętrznymi dostawcami 
usług, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicz-
nego, Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwa-
nia sklepów on-line, Oprogramowanie kolejkowe, mianowicie 
oprogramowanie do koordynowania pozycji kolejkowej i za-
rządzania nią, automatycznego oddzwaniania i przekazywania 
wiadomości, Oprogramowanie do sporządzania wiadomości, 
Oprogramowanie do automatyzacji, koordynacji i zarządza-
nia funkcjami automatycznego oddzwaniania, 35 Zarządza-
nie relacjami z klientami, Planowanie strategii marketingo-
wych, Reklama i marketing, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Badania 
konsumenckie, Kampanie marketingowe, Skomputeryzowane 
gromadzenie indeksów klientów, Zarządzanie programami 
lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, 
Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Automatycz-
ne przetwarzanie danych, Marketing cyfrowy, Planowanie spo-
tkań biznesowych, w tym on-line, Zarządzanie terminarzem 
spotkań, Usługi umawiania spotkań [usługi biurowe], Usługi 
umawiania spotkań on-line, Przetwarzanie danych dotyczą-
cych terminarzy spotkań, Usługi przypominania o spotkaniach 
[usługi biurowe], Potwierdzanie umówionych spotkań dla 
osób trzecich, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwa-
rzania danych, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące handlu elektronicznego, Usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, Dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Usługi aukcyjne on-line, Usługi handlowe 
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, 
Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polega-
jąca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci 
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą ofero-
wać i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać opinie, 
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlo-
we, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu 

on-line w zakresie licytacji elektronicznych oraz wystawiania 
ocen on-line, 38 Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, 
Elektroniczna wymiana danych, Usługi elektronicznej transmisji 
głosu, danych, obrazów, sygnałów i wiadomości, Elektronicz-
na wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów [czatroomów] oraz forów internetowych, 
Telekomunikacja, Usługi poczty elektronicznej, Usługi chatro-
omów, Udostępnianie usług czatu głosowego, Zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], 
Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego 
w Internecie, Usługi komunikacyjne, mianowicie transmisja 
strumieniowego dźwięku i nagrań audiowizualnych przez 
internet, Usługi transmisji danych dostępne za pomocą kodu 
dostępu, Transmisja sygnałów do handlu elektronicznego 
za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i syste-
mów komunikacji danych, Wiadomości internetowe, Dostar-
czanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem 
Internetu, Dostarczanie powiadomień o terminach, Usługi web 
callback (wykonywanie połączeń telekomunikacyjnych inicjo-
wanych przez stronę www) oraz protokołu VoiP, Usługi tele-
komunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, 42 Usługi 
dostawców usług aplikacyjnych, Usługi doradcze dotyczące 
użytkowania oprogramowania komputerowego, Profesjonal-
ne doradztwo dotyczące technologii, Doradztwo dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, Integracja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie komputerów i oprogramo-
wania komputerowego do analiz i sprawozdawczości han-
dlowej, Instalacja oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, 
Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Programowanie oprogramowania do portali internetowych, 
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Tworzenie 
oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję 
i systemy uczenia maszynowego, Ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnia-
nie informacji, wiadomości i danych, Usługi doradcze dotyczą-
ce analizy systemów komputerowych, Usługi komputerowe 
do analizy danych, Oferowanie tymczasowego korzystania 
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania 
danymi, Programowanie oprogramowania do platform han-
dlu elektronicznego, Udostępnianie oprogramowania w glo-
balnej sieci komputerowej, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego on-line nie do pobrania, będącego platformą 
do zintegrowanej automatyzacji procesów zrobotyzowanych, 
zautomatyzowanych operacji opracowywania oprogramowa-
nia, zautomatyzowanych testów, zautomatyzowanego zarzą-
dzania infrastrukturą IT i zautomatyzowanych operacji w cen-
trach danych, Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla 
użytkowników programów komputerowych, Usługi wsparcia 
technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja, instalacja i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do zarządzania i monitorowania kontaktów oraz 
interakcji z klientem.

(210) 525374 (220) 2021 03 02
(731) OŚRODEK SPORTÓW LETNICH I ZIMOWYCH 

JARMUTA SZCZAWNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JARMUTA RESORT
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(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne doty-
czące narciarstwa, Usługi rekreacyjne związane z pieszymi 
wędrówkami, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne.

(210) 525466 (220) 2021 03 03
(731) GRZYMISŁAWSKI MARCIN PICUP, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) picup
(510), (511) 5 Sztuczna herbata do użytku leczniczego, Her-
bata ziołowa - napoje lecznicze, Herbata z ziół do celów lecz-
niczych, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Her-
bata lecznicza, Herbata dla astmatyków, 16 Pojemniki z pa-
pieru biodegradowalnego opartego na bazie masy włókni-
stej do jedzenia na wynos, Papierowe pojemniki do żywno-
ści na wynos, 30 Herbata, Czarna herbata w proszku, Chińska 
herbata z kolcowoju - Gugijacha, Biała herbata w proszku, 
Biała herbata, Azjatycka herbata morelowa - maesilcha, Her-
bata bez teiny słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, 
Herbata chai, Herbata chryzantemowa - Gukhwacha, Herba-
ta cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna 
- herbata angielska, Herbata Darjeeling - indyjska czarna her-
bata z prowincji Darjeeling, Herbata do zaparzania, Herbata 
Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata 
jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśmi-
nowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata 
Lapsang Souchong, Herbata limonkowa - loomi tea, Herbata 
lipowa, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herbata mro-
żona nie do celów medycznych, Herbata nienaturalna, Her-
bata o smaku jabłka inna niż do celów leczniczych, Herbata 
o smaku pomarańczowym inna niż do celów leczniczych, 
Herbata oolong, Herbata oolong - herbata chińska, Herba-
ta Oolong w proszku, Herbata owocowa inna niż do celów 
medycznych, Herbata paczkowana inna niż do celów lecz-
niczych, Herbata rooibos, Herbata rozpuszczalna, Herbata 
rozpuszczalna inna niż do celów leczniczych, Herbata sfer-
mentowana, Nielecznicza herbata sypka, Herbata szałwiowa, 
Herbata Tie Guan Yin, Herbata w torebkach, Herbata w to-
rebkach nielecznicza, Herbata z białego lotosu - Baengny-
eoncha, Herbata z czerwonego żeń-szenia, Herbata z dzikiej 
róży, Herbata z eleuterokoku - Ogapicha, Herbata z gryki, 
Herbata z korzenia łopianu - Wooungcha, Herbata z kwiatu 
lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata z prażonego jęczmie-
nia - mugi-cha, Herbata z prażonego ryżu brązowego - gen-
maicha, Herbata z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata 
z wodorostów kelp, Herbata z żeń-szenia, Herbata z żeń-sze-
nia - insamcha, Herbata zielona, Herbata ze słonych sprosz-
kowanych wodorostów - kombu-cha, Japońska zielona her-
bata, Kapsułki z herbatą, Kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, Mate - herbata, Prażona herbata jęczmienna 
- mugi-cha, Sztuczna herbata inna niż do celów leczniczych, 
Yuja-cha - koreańska herbata miodowo-cytrusowa, Żółta 
herbata, Zielona herbata w proszku, Kapsułki z kawą, Czeko-
ladowa kawa, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, 
Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa liofilizowa-
na, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa 
palona, w proszku, granulowana lub w napojach, Kawa roz-
puszczalna, Kawa słodowa, Kawa w formie mielonej, Kawa 
w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Mrożona 
kawa, Substytuty kawy - sztuczna kawa lub preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, Suszone kawałki glutenu pszennego 
- fu, niegotowane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herba-
tami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi w zakresie za-

mówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki 
na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 Restauracje oferu-
jące dania na wynos, Usługi barów typu fast-food na wynos, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos.

(210) 525740 (220) 2021 03 09
(731) CARGOTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C Cargotex Polska

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem.

(210) 525741 (220) 2021 03 08
(731) GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) CUPRUM PARK
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 525787 (220) 2021 03 09
(731) SZUFEL MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WoZo move around!

(531) 26.13.25, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie przesyłek 
z żywnością, Dostarczanie gotowych posiłków, Dostawa piz-
zy, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport pasażer-
ski, Transport samochodowy.

(210) 525788 (220) 2021 03 09
(731) HOMOLA WOJCIECH INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) badamHPV.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, Usługi 
ginekologiczne, Specjalistyczne usługi medyczne, w szcze-
gólności w zakresie diagnostyki, opieki przedporodowej, 
ciąży, ginekologii, leczenia niepłodności, Usługi analiz me-
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dycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem 
dotyczącym nowotworów, Analizy RNA lub DNA w zakresie 
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, 
Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych.

(210) 525796 (220) 2021 03 08
(731) HOLOHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) HOLOHOME
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Chipy 
[układy scalone], Czytniki kodów kreskowych, Grafika do po-
brania do telefonów komórkowych, Hologramy, Okulary 
3D, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, Tablety, Telefony, Interfejsy komputerowe, 
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Komputerowe bazy danych - pozyski-
wanie danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing 
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, Organizowanie targów handlowych, Pokazy 
towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Reklama korespondencyjna, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Statystyczne zesta-
wienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, Komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Udostępnia-
nie forów internetowych on-line, Usługi telefoniczne, Usługi 
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie tele-
fonów, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 Kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw 

w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Zapewnianie rankingów użytkowni-
ków w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Analizy systemów komputerowych, Badania technologicz-
ne, Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, 
Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skano-
wanie], Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Ho-
sting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Kontrola Jakości, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów 
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Moni-
toring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie oprogramo-
wania w ramach publikacji oprogramowania, Odzyskiwanie 
danych komputerowych, Opracowywanie platform kompu-
terowych, Opracowywanie projektów technicznych, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 
Powielanie programów komputerowych, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Pro-
jektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie graficzne mate-
riałów promocyjnych, Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadcze-
nie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
on-line, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opar-
tych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi in-
formatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza 
lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek inter-
netowych, Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania 
danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wyko-
rzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 525832 (220) 2021 03 10
(731) DZIĘCIELEWSKI MICHAŁ HOSTEL IMBIR, Ciechocinek
(540) (znak słowny)
(540) Hostel Imbir
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 525845 (220) 2021 03 09
(731) STOMILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYLOWE STALOWE
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(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe, Bramy metalowe, 
Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali nieszlachetnych, 
Osłony z metalu, Daszki z metalu z umocowanymi lub ru-
chomymi listwami, 11 Grill, Urządzenia do dezynfekcji, Ak-
cesoria do pryszniców, 14 Breloki do kluczy [kółka do klu-
czy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Zegary,  
16 Artykuły biurowe, 20 Podpórki pod książki, Podpór-
ki do książek [meble], Stojaki na wino [meble], Wieszaki 
do ubrań, Kwietniki [meble], Meble metalowe, Meble ogro-
dowe wykonane z metalu, 21 Wieszaki na ręczniki.

(210) 525871 (220) 2021 03 10
(731) SZCZYGIELSKA BEATA SYSTEMY MULTIMEDIALNE, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yetic

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub ob-
razów, komputery, programy komputerowe, urządzenia pe-
ryferyjne do komputerów służące do celów edukacyjnych, 
nośniki danych, dyski SSD, klucze bezpieczeństwa.

(210) 525887 (220) 2021 03 10
(731) MATYSIAK SYLWIA, Wiry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Your Kindness because each Kind matters

(531) 03.07.06, 03.09.01, 03.05.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów 
on-line, Transmisje na żywo dostępne przez strony główne 
w Internecie [kamery internetowe], Komunikacja pomiędzy 
komputerami, Przekazywanie i rozpowszechnianie informa-
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz In-
ternetu, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, ob-
razów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputero-
wą, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Łączność za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, 
Przesyłanie informacji drogą on-line, Przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie on-line 
kartek z życzeniami, Transmisja danych lub obrazów audio-
wizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 

lub Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem In-
ternetu, 41 Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Publikacja kalendarzy, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących eduka-
cji, Publikowanie plakatów, Redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, Tworzenie [opracowywanie] pod-
castów, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikacje multimedialne, Publikowanie materia-
łów multimedialnych on-line, Produkcja filmów, spektakli, 
Pisanie scenariuszy filmowych.

(210) 526034 (220) 2021 03 14
(731) E-WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PO KRAKOSKU BISTRO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.02.07, 26.02.16, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 43 Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi 
sprzedaży posiłków na wynos, Bary, Przygotowywanie po-
siłków i napojów, Dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości, Bary przekąskowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 526053 (220) 2021 03 12
(731) FINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) AgiWrap
(510), (511) 17 Folia polipropylenowa, inna niż do pakowania.

(210) 526080 (220) 2021 03 12
(731) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Symgliptin Combi
(510), (511) 5 Leki i preparaty farmaceutyczne, Leki i prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia i profilaktyki cukrzycy.

(210) 526123 (220) 2021 03 16
(731) OLSEN RUDY HOUSE AND ME RUDY MICHAEL 

OLSEN, Wrocław
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GELATO mio GELATO

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 30 Lody, Wyroby lodowe, Sorbety, Desery lodo-
we, Lodowe słodycze, Wyroby cukiernicze, Lód, Bloki lodu, 
Kostki lodu, Napoje z lodów, Mrożone napoje [frappe], Kawa, 
Herbata, Czekolada, Kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, 
napoje z lodów, herbaty, czekolady, kakao, 43 Usługi świad-
czone przez lodziarnie, kafeterie, kawiarnie, cukiernie, bary 
kawowe, restauracje, Przygotowanie lodów oraz deserów 
lodowych na zamówienie oraz ich dostawa (catering), Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi gastrono-
miczne, Usługi cateringowe.

(210) 526124 (220) 2021 03 16
(731) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ludwin
(540) (znak słowny)
(540) POLMAK nierówno siekany
(510), (511) 30 Makaron, makaron błyskawiczny, produkty 
żywnościowe na bazie ryżu i/lub mąki i/lub zbóż.

(210) 526125 (220) 2021 03 16
(731) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ludwin
(540) (znak słowny)
(540) POLMAK nierówno krojony
(510), (511) 30 Makaron, makaron błyskawiczny, produkty 
żywnościowe na bazie ryżu i/lub mąki i/lub zbóż.

(210) 526126 (220) 2021 03 16
(731) AVERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avergon TOOLS THAT WORK

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 Rączki do narzędzi ręcznych, Aeratory 
do trawników [narzędzia ręczne], Grabie [narzędzia], Grabie 
do trawników [narzędzia obsługiwane ręcznie], Grace, mo-
tyczki [narzędzia ręczne], Kilofy, oskardy, Kopaczki [narzędzia 

ręczne], Kultywatory [narzędzia obsługiwane ręcznie], Ło-
patki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Motyki [narzędzia 
ręczne], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, Szpadle [narzędzia], Widły 
[narzędzia ręczne], Widły rolnicze [narzędzia ręczne], Młotki, 
Siekiery, 21 Kije do mioteł (Niemetalowe -), Miotły, Szczotki 
do celów domowych, Wiadra do użytku w gospodarstwie 
domowym.

(210) 526209 (220) 2021 03 17
(731) DĘBOWSKA PAULINA, Warszawa;  

JANGAS MARCIN, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYGGLI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.24, 24.17.08, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji in-
stalacji wodnych i gazowych, Instalacje i urządzenia do su-
szenia, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, Urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, 20 Drabiny i ruchome scho-
dy, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 
Zawory, niemetalowe, Dopływy wody [zawory z tworzyw 
sztucznych] do rurociągów, Odpływy wody [zawory z two-
rzyw sztucznych] do rurociągów, Spusty [zawory] z tworzyw 
sztucznych, Trzpienie [zawory], nie z metalu, do użytku z po-
jemnikami, Trzpienie [zawory], niemetalowe do użytku z be-
czułkami, Zawory ceramiczne uruchamiane ręcznie, inne niż 
części maszyn, Zawory do regulacji przepływu wody wyko-
nane z tworzyw sztucznych, Zawory do regulacji przepływu 
wody [z tworzyw sztucznych] do rurociągów, Zawory jed-
nokierunkowe wykonane z tworzyw sztucznych [inne niż 
części maszyn], Zawory kątowe z tworzyw sztucznych, inne 
niż części maszyn, Zawory motylkowe niemetalowe [inne 
niż części maszyn], Zawory, niemetalowe, inne niż części ma-
szyn, Zawory niemetalowe [krany] do kontroli wypływu pły-
nu z beczułek, Zawory niemetalowe [kurki] do kontroli wpły-
wu płynu do beczek, Zawory niemetalowe [kurki] do kon-
troli wpływu cieczy do beczek, Zawory niemetalowe [kurki] 
do kontrolowania wypływu płynu z beczek, Zawory wodo-
ciągowe z tworzyw sztucznych, Zawory z tworzyw sztucz-
nych niebędące częściami maszyn, Zawory z tworzywa 
sztucznego [inne niż do celów medycznych lub jako części 
maszyn], Zawory zwrotne wykonane z tworzyw sztucznych 
[inne niż części maszyn], Drążki do zasłon prysznicowych, 
Drążki podwieszane niemetalowe do wieszania przedmio-
tów, Drążki prysznicowe, Drążki prysznicowe do zasłon, Ele-
menty napinające, niemetalowe [napinacze], Formy gipsowe 
do odlewania materiałów ceramicznych, Gałki ceramiczne, 
Gałki do drzwi, niemetalowe, Haczyki do ścian z materia-
łów niemetalowych, Haczyki na zasłony prysznicowe, Haki 
niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka do zasłon prysznico-
wych, Maty wyjmowane do zlewów, Niemetalowe haczyki 
łazienkowe, Niemetalowe haczyki na ręczniki, Niemetalo-
we haczyki wkręcane, wygięte, Niemetalowe korki do wa-
nien, Podkładki z tworzyw sztucznych, Poręcze do wanien, 
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niemetalowe, Poręcze niemetalowe, Poręcze prysznicowe, 
niemetalowe, Przyssawki z tworzyw sztucznych, Uchwyty 
do wanny, niemetalowe, Uchwyty przyssawkowe [mocowa-
nia], Wkładki do zlewozmywaków, Zatyczki do umywalek, 
niemetalowe, Zatyczki do umywalek z materiałów niemeta-
lowych, Zatyczki do wanien, nie z metalu, Zatyczki do zle-
wów, nie z metalu, Zawieszki do luster, niemetalowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 526268 (220) 2021 03 18
(731) EVORKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORAGANIZACJI, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVarsztat

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Adaptery elektryczne, Amperomierze, Apa-
ratura do kontrolowania temperatury, Baterie elektryczne 
do pojazdów, Elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje 
elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Urządze-
nia diagnostyczne nie do celów medycznych, Akumulatory 
elektryczne, Akumulatorki elektryczne, Aparatura elektrycz-
na do komutacji, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Kable elektryczne, Ładowarki do baterii, Łączniki elektrycz-
ne, Kable rozruchowe do silników, Kolektory elektryczne, 
Końcówki - elektryczność, Materiały na przewody instalacji 
elektrycznych - kable, Płyty do akumulatorów elektrycznych, 
Powłoki kabli elektrycznych, Programy komputerowe - opro-
gramowanie do pobrania, Programy sterujące komputerowe 
nagrane, Prostowniki, Przemienniki, inwertory - elektryczność, 
Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody 
elektryczne, Stacje ładowania do pojazdów elektrycznych, 
Sprzężenia elektryczne, Tablice sterownicze - elektryczność, 
Transformatory elektryczne, Tuleje łączące do kabli elektrycz-
nych, Wtyczki elektryczne, Wskaźniki strat elektrycznych, 
Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Złą-
cza do przewodów elektrycznych, Wzorniki jako przyrządy 
pomiarowe, 12 Pojazdy silnikowe, w tym części i akcesoria 
do pojazdów mechanicznych, Silniki do pojazdów lądo-
wych, Silniki do rowerów, Silniki elektryczne do pojazdów 
lądowych, Skutery wyposażone w silnik, Pojazdy elektrycz-
ne, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Eli-
minacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Regeneracja 
silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Usługi doła-
dowywania pojazdów elektrycznych, Konserwacja i napra-
wy pojazdów silnikowych, Naprawa pojazdów samocho-
dowych, Naprawa urządzeń grzewczych, Naprawa instalacji 
elektrycznych, Naprawa aparatury i sprzętu łączności, Naprawa 
maszyn elektronicznych, Naprawa przewodów kable, Ładowa-
nia akumulatorów do pojazdów, 41 Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów, szkoleń, Przekazywanie know-how - szkole-
nia, Kształcenie praktyczne - pokazy, Informacja o edukacji, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kursy 
korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Nagrywanie 
na taśmach wideo, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 

konferencji, Organizowanie konkursów w zakresie eduka-
cji lub rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania.

(210) 526508 (220) 2021 03 23
(731) TALAREK BOGDAN, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TALARIA

(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
balów, kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw zwią-
zanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, im-
prez firmowych i plenerowych, Organizacja i prowadzenie 
wyjazdów i imprez integracyjnych, Organizacja i prowadzenie 
obozów i zawodów sportowych, Usługi obiektów sportowych, 
w tym wyciągów narciarskich, basenów, parków linowych i ścia-
nek wspinaczkowych, Organizacja i prowadzenie obozów wa-
kacyjnych, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do deko-
racji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, Organizowanie 
ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów 
ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, 
występów muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicz-
nych, Parki rozrywki, Usługi związane z organizowaniem i obsłu-
gą dyskotek, Fotografowanie, Filmowanie, Gimnastyka (instruk-
taż), Prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, Obsługa 
sal gry, Obsługa gier w systemie on-line, Prowadzenie klubów 
bilardowych, Usługi rozrywki, Usługi związane z organizacją im-
prez karaoke, Usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), Kluby 
zdrowia, Kluby nocne, Usługi edukacyjne, Usługi rekreacji, Kluby 
fitness, Obsługa pól golfowych, Obsługa sal kinowych, Wypo-
życzanie sprzętu audio, Usługi zespołów muzycznych, Publiko-
wanie książek i tekstów innych niż reklamowe, Studia filmowe, 
Studia nagrań, Wynajmowanie stadionów, Tłumaczenia, Usługi 
reporterskie, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wypożycza-
nie sprzętu narciarskiego, Wypożyczanie sprzętu i gier sporto-
wych, Informacje o wypoczynku i rozrywce, Tresura zwierząt, 
Prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, Przejażdżki 
powozami, Kuligi, Wędkarstwo, Myślistwo sportowe i rekreacyj-
ne, Organizowanie polowań, 43 Hotele, Pensjonaty, Ośrodki 
wczasowe, Domy wypoczynkowe, Domy turystyczne, Schro-
niska młodzieżowe, Kempingi i obozowiska, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Rezerwacje miejsc w pensjonatach, Restauracje, 
Kawiarnie, Bary, Wynajmowanie sal zwłaszcza na posiedzenia, 
szkolenia oraz imprezy, Usługi cateringowe, Wypożyczanie na-
miotów i innych konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie mebli, 
w tym mebli ogrodowych, cateringowych i konferencyjnych, 
bielizny stołowej, naczyń i sztućców, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi w za-
kresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, Hotele dla zwie-
rząt, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakre-
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Salony masażu, odnowy 
biologicznej i spa, Usługi saun, Solaria, Aromaterapia, Salony 
fryzjerskie, Salony piękności, Manicure, Pedicure, Tatuowanie, 
Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 
Hodowla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, Pielę-
gnacja trawników, Układanie kompozycji kwiatowych, Placówki 
rekonwalescencji, Sanatoria, Pomoc medyczna, Kliniki medycz-
ne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Hodowla i pozyskiwanie 
zwierząt łownych, Hodowla ryb i innych organizmów wodnych.
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(210) 526974 (220) 2021 04 01
(731) CAL MICHAŁ TOTENDOM, Droszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTENDOM

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i ko-
mercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
36 Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomo-
ści handlowych, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Wynajem nieruchomości, 42 Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, Usługi projektowania, Projektowa-
nie budynków, Projektowanie budynków przemysłowych, 
Projektowanie domów, Planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych.

(210) 527261 (220) 2021 04 08
(731) VACCARI MIRKO IMAGINARIUM, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGINARIUM

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji, nauczania, kształ-
cenia i rozrywki, organizowanie i prowadzenie kursów, od-
czytów, wykładów, prowadzenie bibliotek, wypożyczanie 
książek i czasopism, popularyzowanie czytelnictwa, orga-
nizowanie wykładów, konferencji, sympozjów, pokazów, 
wystaw, konkursów, 43 Restauracje, bary, kawiarnie, usługi 
gastronomiczne, usługi cateringowe przygotowywanie dań 
i napojów na zamówienie.

(210) 527285 (220) 2021 04 09
(731) POLTTIMO 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) polTTimo

(531) 27.05.01, 29.01.12, 16.01.01
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne dotyczące wykonywania 
instalacji elektrycznych, rozdzielni elektrycznych oraz urzą-
dzeń elektrycznych, czyszczenie instalacji elektrycznych, roz-
dzielni elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych, naprawy 
i konserwacja dotyczące instalacji elektrycznych, rozdzielni 
elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa 
elektrowni falowych, Czyszczenie silników elektrycznych, 
Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgrom-
ników, Instalacja narzędzi na placach budowy, Instalacja 
sprzętu audiowizualnego, Instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, In-
stalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja 
systemów ochrony przed piorunami, Instalacja systemów 
oświetleniowych, Instalacja systemów oprzyrządowania, 
Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, Instalacja systemów paneli słonecz-
nych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkal-
nych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów za-
rządzania ruchem, Instalacja urządzeń do kompensacji mocy 
biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Insta-
lacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń 
elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generato-
rów prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja 
uziemienia elektrycznego, Instalowanie generatorów prądu, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie linii transmisyjnych, Instalowanie odbiorników radio-
wych, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących 
na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów telewizji 
kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Konserwacja 
i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja 
i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i napra-
wa systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja, ser-
wis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż 
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż 
i naprawa anten, Montaż instalacji przemysłowych, Budo-
wa elektrowni, Budowa elektrowni wiatrowych, Budowa 
infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa infrastruktury 
łącznościowej, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, 
Budowa wież telekomunikacyjnych, Demontaż linii wyso-
kiego napięcia, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące 
okablowania, Układanie i zakopywanie kabli, Układanie 
kabli, Układanie przewodów głównych, Usługi dotyczące 
podwodnych łączy kablowych, Usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Usługi elektryków, Usługi instalatorów elektrycznych pole-
gające na montażu, instalacji i naprawie sieci elektrycznej 
oraz urządzeń elektrycznych, Usługi elektrotechników zwią-
zane z montażem, instalacją i naprawą sieci elektrycznej 
oraz urządzeń elektrycznych związanych z wytwarzaniem, 
przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdzia-
łem, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii elek-
trycznej, Wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych 
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w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, Przeglądy 
instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych, Budowa sieci 
elektrotechnicznych, Montaż tras kablowych, Wykonywanie 
rozdzielni elektrycznych, Budowa i montaż rozdzielni i stacji 
W/N, Budowa instalacji oświetleniowych, Budowa linii zasila-
jących S/N i W/N, Nakładanie osłon na światłowody, Budowa 
sieci transmisji danych, Budowa sieci światłowodowych, Bu-
dowa łączy i sieci internetowych, Instalowanie sieci teleko-
munikacyjnych, Naprawa sieci telekomunikacyjnych, Usługi 
ogólnobudowlane.

(210) 527386 (220) 2021 04 07
(731) FARMEAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Krzyżanowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B2C Business2Consumer

(531) 03.04.04, 05.05.16, 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 29 Mięso i wędliny, 31 Zwierzęta żywe.

(210) 527424 (220) 2021 04 08
(731) DZIK ZOFIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego 

RODZINA BIZNES I PRACA EDUKACJA KULTURA 
SPOŁECZEŃSTWO SAMORZĄD CZŁOWIEK LIDER H 
humanites

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 05.07.13, 02.01.16, 07.01.06, 
07.01.25, 20.07.02, 29.01.15

(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty - nauczanie, Eduka-
cja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu 
o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, 
Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsz-
tatów, szkoleń, Organizowanie wystaw w celach kultural-

nych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Redagowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe.

(210) 527445 (220) 2021 04 13
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam 

(Gyeonggi), KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINERGY XP

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opo-
ny rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opo-
ny do motocykli, Łaty do opon, Dętki do rowerów, Dętki 
do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki 
do opon do kół pojazdów, Dętki do opon pojazdów, Siatki 
bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Zestawy 
narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia 
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy 
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamul-
cowe do pojazdów, Amortyzatory do pojazdów, Bagażniki 
na narty do samochodów, Opony pełne do kół pojazdów, 
Bieżniki do bieżnikowania opon, Gąsienicowy układ bieżny 
do pojazdów - taśmy gąsienicowe, Gąsienicowy układ bież-
ny do pojazdów - typu ciągnikowego, Opony bezdętkowe 
do rowerów, Opony bezdętkowe do motocykli, Wentyle 
do opon pojazdów, Opony do pojazdów, Kolce do opon.

(210) 527468 (220) 2021 04 13
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG Giu Monnari

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 27.05.19, 26.04.02, 26.04.22, 
29.01.12

(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Dezodoranty, Środki perfu-
meryjne i zapachowe, Perfumy, Olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, Olejki zapachowe, 14 Wyroby jubilerskie, Bi-
żuteria, Zegarki, 16 Papier, Afisze, plakaty, Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Almanachy [roczniki], Atlasy, Plany, Mapy, 
Broszury, Druki, Emblematy papierowe, Fotografie, Kalenda-
rze, Karty pocztowe, Karty okolicznościowe, Katalogi, Książki, 
Materiały piśmienne, Notatniki, Notesy, Obrazy, Chorągiewki 
papierowe, 18 Aktówki, Etui na karty [portfele], Etui na karty 
kredytowe (portfele), Etui na klucze, Kosmetyczki, Kufry ba-
gażowe, Organizery podróżne przystosowane do bagażu, 
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Parasole, Paski skórzane [inne niż odzież], Plecaki, Podróżne 
torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce na pa-
rasole, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła skórzane 
na kapelusze, Sakwy, Teczki konferencyjne, Torby, Torebki, 
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, 20 Dekoracje 
wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Kosze niemetalowe, Materace, Oprawy 
do szczotek, Osprzęt niemetalowy do drzwi, Osprzęt nieme-
talowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt 
niemetalowy do okien, Poduszki, Pojemniki do pakowania 
z tworzyw sztucznych, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamel-
kami, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Rolety 
wewnętrzne okienne, Stoiska wystawowe, Stojaki do wie-
szania ubrań, Stojaki na czasopisma, Tablice do zawieszania 
kluczy, Tace niemetalowe, Wieszaki i haczyki na ubrania, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wyroby wikliniarskie, Meble, 
Lustra, Lustra [meble], Ramki do obrazków i zdjęć, 21 Przy-
bory toaletowe, Wyroby szklane, Zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki, Przybory do czyszczenia toalety 
i łazienki, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Wyroby porce-
lanowe, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
24 Tekstylia, Narzuty na łóżka, Obrusy, Bielizna pościelowa 
i koce, Bielizna stołowa, Dzianina, Tkaniny, Chorągiewki z ma-
teriałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Flagi z mate-
riałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Pokrowce i na-
rzuty na meble, Zasłony, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
27 Dywany, chodniki i maty, Kilimy dekoracyjne, nie z mate-
riałów włókienniczych, Tapeta, 28 Artykuły gimnastyczne, 
Ozdoby choinkowe, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Ar-
tykuły i sprzęt sportowy.

(210) 527540 (220) 2021 04 14
(731) SEKUŁA EWA EMSI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  AKTILIT

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 01.03.02, 01.03.17, 05.05.04, 
05.05.20, 05.05.21

(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 527835 (220) 2021 04 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AlMaddah EST. 1945

(531) 27.05.01, 25.01.05, 09.01.10, 29.01.07
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sło-
dycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówka 
[cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Bato-

ny lodowe, Batony sezamowe, Batony czekoladowe, Batony 
zbożowe i energetyczne, Batony z orzechów w karmelu, Ba-
tony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Guma do żu-
cia, Syropy smakowe, Polewy cukiernicze, Sezamki, 35 Usługi 
sprzedaży związane z następującymi towarami: kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, słodycze, cukierki, cukierki ciągut-
ki, pomadki [cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, po-
lewy cukiernicze, sezamki, Organizowanie targów i wystaw, 
Reklama.

(210) 527852 (220) 2021 04 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 27.05.01, 28.01.99, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sło-
dycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówka 
[cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Bato-
ny lodowe, Batony sezamowe, Batony czekoladowe, Batony 
zbożowe i energetyczne, Batony z orzechów w karmelu, Ba-
tony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Guma do żu-
cia, Syropy smakowe, Polewy cukiernicze, Sezamki, 35 Usługi 
sprzedaży związane z następującymi towarami: kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, słodycze, cukierki, cukierki ciągut-
ki, pomadki [cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, po-
lewy cukiernicze, sezamki, Organizowanie targów i wystaw, 
Reklama.

(210) 528025 (220) 2021 04 21
(731) 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Keto Cake NO SUGAR NO PROBLEM

(531) 08.01.15, 08.01.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.12, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.22, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 
26.11.12, 26.11.13, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11

(510), (511) 30 Batoniki, Batoniki z nadzieniem czekolado-
wym, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami po-
siłków, Batony czekoladowe, Batony z orzechów w karmelu, 
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Batoniki nugatowe, w polewie czekoladowej, Batony gotowe 
do spożycia na bazie czekolady, Bułki nadziewane, Bułki z na-
dzieniem, Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bu-
łeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Ciasta, Ciastka, Ciastecz-
ka, Ciasto na ciastka, Ciasta słodowe, Mieszanki ciasta, Ciasto 
naleśnikowe, Ciasto migdałowe, Ciasto francuskie, Ciasto śliw-
kowe, Ciasto śniadaniowe, Ciasta czekoladowe, Ciasto kruche, 
Ciasta mrożone, Ciasto do pieczenia ciastek, Ciasto na ciastka 
(kruche), Ciasto na bazie jaj, Mrożone ciasto na ciastka, Ciasto 
biszkoptowe, Ciasto na biszkopty, Ciasteczka solone, Czekola-
da, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, 
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy 
czekoladowe do smarowania, Mleczne wyroby cukiernicze, 
Mrożone wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze do zasto-
sowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukier-
nicze, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), 
Pączki, Churros [hiszpańskie pączki], Rogaliki, Croissant [rogaliki 
z ciasta francuskiego], Ptysie, Praliny z waflem, Praliny wytwo-
rzone z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Czekolado-
we wyroby cukiernicze zawierające praliny, Wypieki, Wyroby 
cukiernicze, Czekolada.

(210) 528077 (220) 2021 04 21
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZACZNIJ OD NOWA
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowi-
zualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multi-
medialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, utrwalone w formie 
multimedialnej gry telewizyjne, pobieralne gry komputero-
we, Programy komputerowe, programy do prowadzenia gier 
komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem tele-
wizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej 
telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wy-
dawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszu-
ry, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, 
Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania fotogra-
fii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przy-
klejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, 
Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywa-
nia fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty 
do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Al-
bumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do druko-
wania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Ma-
teriały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry 
i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przeno-
śne gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane 
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe 
i gimnastyczne, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 

miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja 
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi 
rozrywkowe w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produk-
cja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
certy muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interneto-
wych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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(210) 528130 (220) 2021 04 27
(731) PIETRUSZKA JACEK, Podegrodzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERROS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami spor-
towymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi.

(210) 528134 (220) 2021 04 27
(731) LIBERACKI DANIEL, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INKO I GNITO

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.24, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 18 Plecaki, Walizy, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, 24 Etykiety 
z materiału tekstylnego, Metki, Tkaniny, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z innymi artykułami służącymi do przenoszenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z innymi artykułami 
służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami podróżnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami podróżnymi.

(210) 528319 (220) 2021 04 30
(731) BAJORSKI MACIEJ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) HAZE LEMONADE
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, 
Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Bezalkoholowe 
gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoho-

lowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje gazowane 
aromatyzowane herbatą, Bezalkoholowe aromatyzowane 
napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne.

(210) 528492 (220) 2021 05 05
(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKI WĘGIEL Karolinka 27 EKOGROSZEK

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bio-
masą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjono-
wanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych 
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru 
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Inter-
netu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania 
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla 
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, 
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych, 
usługi transportowe.

(210) 529315 (220) 2021 05 24
(731) ZDANUCZYK MICHAŁ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crazy Needles

(531) 27.05.01, 11.07.01, 19.13.01, 19.13.25
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie (sztuczna biżuteria i biżu-
teria z metali i kamieni szlachetnych), Akcesoria do wyrobu 
biżuterii, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], 
Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], 
35 Wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produk-
tów (bez uwzględnienia transportu) w postaci akcesoriów 
do wyrobu biżuterii, biżuterii i wyrobów jubilerskich, bran-
soletek, kolczyków, łańcuszków, naszyjników, pierścionków, 
szpilek, sztang, kół, drążków, zawieszek, tak by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach - usługi świadczone przez sklepy detaliczne, 
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub 
środków komunikacji elektronicznej, przez strony interneto-
we lub telesklepy, Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w zakresie takich towarów jak: ozdoby do przekłuwania ciała, 
wyrobów jubilerskich, biżuterii w postaci: kolczyków, sztang, 
kół, drążków, tuneli, igieł, narzędzi i urządzeń do przekłuwa-
nia ciała, akcesoriów, aparatury do przekłuwania, Prezentacja 
zamówienia towarów w postaci: ozdób do przekłuwania cia-
ła, wyrobów jubilerskich, biżuterii takiej jak: kolczyki, sztan-
gi, koła, drążki, tunele, igły, narzędzia i urządzenia, akcesoria, 
aparatury do przekłuwania, w środkach komunikacji elektro-
nicznej, w sklepach on-line, przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, usługi w zakresie reklamy na stronach interne-
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towych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w po-
staci: ozdób do przekłuwania ciała, wyrobów jubilerskich, 
biżuterii takiej jak: kolczyki, sztangi, koła, drążki, tunele, igły, 
narzędzia i urządzenia, akcesoria, aparatury do przekłuwa-
nia, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepach detalicznych i hurtowych, Organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw 
dla biznesu lub handlu, Zarządzanie sklepami: detaliczny-
mi, hurtowymi, on-line, 44 Usługi higieniczne i kosmetycz-
ne dla ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby 
lub placówki, w tym usługi związane z przekłuwaniem ciała 
ozdobami, Analiza kosmetyczna, doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, usługi pielęgnacji urody, w szcze-
gólności w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi 
związane z ozdabianiem ciała, usługi związane z tatuażem, 
usługi związane z trwałym usuwaniem i redukcją owłosienia, 
usługi związane z zabiegami upiększającymi, usługi związa-
ne z wizażem, usługi związane z zabiegami kosmetycznymi 
na twarz i ciało.

(210) 529553 (220) 2021 05 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL-

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSTKA Śnieżna

(531) 29.01.04, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 30 Lody, batony i lizaki lodowe (na patyku), san-
dwicze lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbeto-
we, desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owo-
cowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mrożone, jadalne 
ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, sosy do dese-
rów w tym do lodów.

(210) 529559 (220) 2021 05 27
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania ży-
cia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowa-
nia i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magne-
tyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD 

i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uru-
chamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszy-
ny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Pro-
gramy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia, Publikacje 
elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne 
nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wi-
deo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elek-
tryczny, Akcesoria do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elek-
troniczne, Urządzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elek-
tronicznych, 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalenda-
rze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fo-
tografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do naucza-
nia z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały 
szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Pa-
pier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia ad-
ministracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biz-
nesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administro-
wanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, In-
formacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promo-
cji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi pro-
mocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi public re-
lations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przeka-
zu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działal-
nością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i za-
rządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektro-
niczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem 
danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Roz-
powszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnia-
nie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie in-
formacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów, Sprzedaż de-
taliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub za-
poznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególno-
ści: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa 
w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw 
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Do-
radztwo 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, Zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dys-
trybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem 
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organi-
zowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośred-
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nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępnia-
nia i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, 
Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo 
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, 
Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi po-
średnictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Doradztwo podatko-
we, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie 
nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, 
Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, 
Usługi konserwacyjne, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usłu-
gi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, 
Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi teleko-
munikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprze-
wodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji 
radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania 
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych 
z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radio-
wych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitar-
na, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do glo-
balnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usłu-
gi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakre-
sie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyj-
nych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bez-
przewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie in-
formacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nada-
wanie programów przez satelitę, Nadawanie programów tele-
wizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem In-
ternetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunika-

cyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, 
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, 
Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznacza-
nie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, 
Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Trans-
port osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, 
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szcze-
gólności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, 
Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usłu-
gi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizo-
wanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organi-
zowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawni-
cze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Kompu-
terowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wyda-
wanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych 
programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie pro-
wadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyj-
nych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, 
Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, 
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja 
nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystry-
bucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi 
publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kon-
troli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usłu-
gi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowa-
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nie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Inżynieria oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kom-
puterowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Porad-
nictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, 
Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakre-
sie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządza-
nie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzenia-
mi informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii in-
formatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projekta-
mi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting 
portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting 
platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostaw-
cy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-line 
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania kom-
puterowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób 
trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali 
internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, 
prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i interneto-
wych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform 
z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opiekuńcze, Usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób, Usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.
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(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, 
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, 

Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektu-
ry, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy 
gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działal-
ności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, 
Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informa-
cji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Pro-
dukcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi 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-
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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, 38 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność 
centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyj-
ne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunika-
cyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji 
radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale 
komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi 
nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów radiowych, Transmisja programów telewizyj-
nych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, 
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, 
Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komu-
nikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i tele-
wizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie au-
dio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i in-
nych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, 
Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów ra-
diowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawa-
nie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informa-
cji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawa-
nie programów przez satelitę, Nadawanie programów tele-
wizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiado-
mości [środkami elektronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi 
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych 
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie 
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, 
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi tele-
techniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wy-
pożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośred-
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie po-
łożenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, 
Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komuni-
kacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez roz-
rywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyj-
nych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kul-
turalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz 
koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konfe-
rencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elek-
troniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, 

Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawa-
nie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów 
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie 
prowadzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowadze-
nia stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, 
Produkcja programów radiowych, Montaż programów ra-
diowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia por-
tali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji 
radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i reper-
tuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycz-
nych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów progra-
mowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postproduk-
cji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożycza-
nie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dys-
trybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja 
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radio-
wych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(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 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
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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], Przekaz sateli-
tarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udo-
stępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicz-
nej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie te-
lefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyzna-
czanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów 
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lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport sa-
mochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport 
bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie 
środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Or-
ganizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystry-
bucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowa-
dzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Po-
średnictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyj-
ne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicz-
nej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywko-
wych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organi-
zowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, 
Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usłu-
gi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elek-
tronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja 
filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji ka-
blowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadze-
nia stacji radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji te-
lewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja 
programów radiowych, Montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia tele-
wizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali interne-
towych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radio-
wych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, 
udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programo-
wych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postproduk-
cji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożycza-
nie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dys-
trybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja 
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radio-
wych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi 
w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli ja-
kości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja 
oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramo-

wania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządza-
nie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie techno-
logii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania 
projektami w zakresie technologii informatycznych i kompu-
terowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwe-
rów, Hosting portali internetowych, Hosting stron interneto-
wych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infra-
struktury 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 inter-
netowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w za-
kresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udo-
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opiekuńcze, Usługi w za-
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usłu-
gi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób, Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniar-
skie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.
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Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektu-
ry, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
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gi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy 
gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działal-
ności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, 
Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności 
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informa-
cji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
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nie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dys-

trybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja 
programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radio-
wych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, 
czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 529799 (220) 2021 06 03
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TPR Tygodnik Poradnik ROLNICZY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 9 Gazety elektroniczne do pobrania, Elektronicz-
ne bazy danych, Elektroniczne bazy danych zapisane na no-
śnikach komputerowych, E-booki, Nagrane filmy, Podcasty 
do pobrania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektronicz-
ne do pobrania w postaci magazynów, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie użytkowe, 16 Okładki czasopism, Czasopi-
sma branżowe, Czasopisma [periodyki], Czasopisma z plaka-
tami, Papier na czasopisma, Czasopisma o tematyce ogólnej, 
Dodatki do gazet w postaci czasopism, Drukowane komunika-
ty prasowe, Książki, Książki edukacyjne, Gazety, Periodyki, Pe-
riodyki drukowane, 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Reklama w czaso-
pismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Za-
pewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach 
i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w cza-
sopismach, gazetach i magazynach, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, Doradztwo dotyczące 
reklamy prasowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usłu-
gi konsultingowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe 
dotyczące reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności go-
spodarczej, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, pro-
mocji i marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, Usługi konsultingowe w dziedzinie 
rozwoju koncepcji reklamowych, Doradztwo w zakresie usług 
reklamowych i promocyjnych, Pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Badania w zakresie reklamy, Usługi badaw-
cze związane z reklamą, Rozpowszechnianie danych związa-
nych z reklamą, Badania rynku do celów reklamowych, Analiza 
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Usługi badaw-
cze w zakresie reklamy i marketingu, Analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, Ocena skutków wywieranych przez dzia-
łania reklamowe na odbiorców, Usługi handlu detalicznego 
on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do po-
brania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzę-
tem rolniczym, Usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, Usługi 
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Udzielanie infor-
macji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie prze-
mysłu rolniczego, 41 Publikowanie książek, czasopism, Publi-
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kowanie czasopism elektronicznych, Wydawanie czasopism, 
Publikowanie czasopism internetowych, Multimedialne wyda-
nia czasopism, Publikowanie naukowych czasopism informa-
cyjnych, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, 
Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, 
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Publikowa-
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Udostępnianie 
on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, Wydawanie gazet, Multimedialne wydania ga-
zet, Publikacja gazet elektronicznych on-line, Publikowanie 
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, Usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze i reporterskie, Usługi wy-
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, 
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usłu-
gi rozrywkowe, Usługi w zakresie rekreacji i kultury, Organi-
zowanie konkursów, Organizowanie seminariów związanych 
z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, 
Szkolenia w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w zakresie 
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem, Wydawanie audiobooków, Szkole-
nia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organizowanie 
seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkole-
niowych, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Szkolenie z zakresu sprzedaży, 
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkoleniowe dla biz-
nesu, Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, Usłu-
gi szkolenia personelu działu sprzedaży, Szkolenia w zakresie 
technik komunikacyjnych, Publikacja czasopism, Publikacja 
kalendarzy, Publikacja podręczników użytkownika, Publika-
cja broszur, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
i redagowanie książek, Publikacja treści redakcyjnych stron 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem konferencji, Organizowanie 
sympozjów edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące prze-
mysłu rolniczego, Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 530251 (220) 2021 06 14
(731) IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO, 

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

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych.

(210) 530258 (220) 2021 06 15
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Luxury Caviar
(510), (511) 3 Kosmetyki z wyłączeniem kosmetyków czysz-
czących oraz perfumowanych.

(210) 530259 (220) 2021 06 14
(731) WUNSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 Baranina w plastrach, Befsztyk z siekanej woło-
winy (hamburger), Bekon, Boczek wieprzowy z grilla (samgy-
eopsal), Burgery, Burgery mięsne, Burgery z indyka, Cielęcina, 
Confity z kaczki, Części indyka, Drób, Drób gotowany, Drób, 
nieżywy, Dziczyzna, Dziczyzna konserwowana, Filety z piersi 
kurczaka, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, Foie [pasztet 
sztrasburski], Frankfurterki, Galaretki mięsne, Galarety mięsne, 
Gęś pieczona, Golonka, Gotowany indyk, Gulasz błyskawiczny, 
Hamburgery, Hamburgery z indyka, Hamburgery z kurczaka, 
Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jagnięcina, prze-
tworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Kawałeczki bekonu, 
Kawałki kurczaka, Kiełbasa pepperoni, Kiełbasa swojska, Kieł-
baski bratwurst, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski konserwo-
wane, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kieł-
basy z kurczaka, Krwawa kiszka [kiełbasa], Klopsiki drobiowe, 
Konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, Konserwy drobio-
we, Konserwy mięsne, Konserwy z wołowiny, Kotlety wieprzo-
we, Krwawa kiszka, Kurczak, Kurczak gotowany, Kurczak grillo-
wany [yakitori], Kurczak liofilizowany, Kurczak smażony, Kur-
czak smażony, Marynowane nóżki wieprzowe, Mielonki (kon-
serwy), Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso gotowe 
do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso 
kacze, Mięso kiełbasiane, Mięso konserwowane, Mięso mielo-
ne [mięso siekane], Mięso mrożone, Mięso pieczone, Mięso 
pokrojone w plastry, Mięso solone, Mięso w puszce [konser-
wy], Mięso wędzone, Mięso z indyka, Mrożony drób, Mrożony 
indyk, Paczkowane mięso, Pastrami, Pasztety mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Peklowana wołowina w puszce, Pieczeń wo-
łowa, Pieczone kaczki, Pieczony drób, Pieczony kurczak, Praso-
wane solone kaczki, Produkty mięsne mrożone, Produkty mię-
sne w formie burgerów, Produkty z indyka, Produkty z jagnię-
ciny, Przekąski na bazie mięsa, Przetworzone produkty mięsne, 
Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Pulpety drobio-
we, Pulpety wołowe, Pulpety z kurczaka, Pulpety [żywność], 
Salami, Sałatka z kurczaka, Salceson, Schab wieprzowy, Siekana 
wołowina peklowana, Skrzydełka kurczaka, Smażone mięso, 
Steki wieprzowe, Steki wołowe, Steki z mięsa, Surowe kiełbasy, 
Suszona kiełbasa, Suszona wołowina w paskach, Suszone mię-
so, Suszone mięso kurczaka, Suszone mięso z kaczki, Szaszłyki 
jagnięce, Szynka, Szynka surowa podsuszana (prosciutto), Tłu-
sta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Udka z kur-
czaka, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina konser-
wowa, Wieprzowina pieczona, Wołowina, Wołowina gotowa 
do spożycia, Wołowina w plastrach, Pasztet mięsny, Pasztet 
z gęsich wątróbek, Pasztet z kurczaka, Pasztet z wątróbki, Biały 
ser, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Dipy, Dipy serowe, Jo-
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gurt, Jogurt sojowy, Jogurt z mleka koziego, Jogurty, Jogurty 
kremowe, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty o sma-
ku owocowym, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, Kefir [napój 
mleczny], Margaryna, Maślanka, Masło, Masło czosnkowe, Ma-
sło ghee, Masło mieszane, Masło z ziołami, Mleczne produkty, 
Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinar-
nych, Mleko kokosowe do stosowania jako napój, Mleko koko-
sowe [napój], Produkty serowarskie, Przetwory twarożkowe, 
Ser miękki, Ser mieszany, Ser o niskiej zawartości tłuszczu, Ser 
z ziołami, Sery dojrzewające, Przekąski na bazie sera, Ekstra oli-
wa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Jadalny olej rzepakowy, 
Koncentrat masła, Masło solone, Masło do użytku w gotowa-
niu, Masło klarowane, Olej rzepakowy jadalny, Olej z oliwek ja-
dalny, Olej z siemienia lnianego [jadalny], Olej z siemienia lnia-
nego do celów kulinarnych, Oleje do gotowania, Oleje jadalne, 
Oleje smakowe, Oleje spożywcze, Oleje z przyprawami, Oliwa 
z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Smalec, Wyro-
by z masła, Bulion wołowy, Buliony, Falafel, Gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mię-
sa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki gotowa-
ne składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki 
gotowane składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki goto-
wane składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki z drobiu 
[drób jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], Gotowe posiłki zawierające [głównie] 
boczek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Goto-
we posiłki zawierające [głównie] jajka, Guacamole, Guacamole 
[pasta z awokado], Gulasz wołowy, Gulasze, Muffiny jajeczne, 
Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Potrawy 
mięsne gotowane, Pulpety, Sałatka cezar, Sałatka ziemniacza-
na, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki na bazie ziemnia-
ków, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki warzywne, Sa-
łatki z roślin strączkowych, Szaszłyki, Wstępnie ugotowana 
zupa, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z dziczyzny, Zupy, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Bato-
niki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Bato-
niki na bazie owoców i orzechów, Batoniki na bazie owoców 
będące zamiennikami posiłków, Batony na bazie orzechów 
i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony 
spożywcze na bazie orzechów, Boczniaki ostrygowate, suszo-
ne, Borowiki szlachetne, suszone, Burgery warzywne, Chipsy 
bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy 
owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy z batatów 
fioletowych, Chipsy z jarmużu, Chipsy ziemniaczane, Chipsy 
ziemniaczane w formie paluszków, Chipsy ziemniaczane 
w postaci przekąsek, Cytryny, przetworzone, Czarne porzeczki, 
przetworzone, Czereśnie, przetworzone, Chipsy o niskiej za-
wartości tłuszczu, Fasola, Fasola pieczona w sosie pomidoro-
wym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], Fa-
sola w puszkach, Fasola z chili, Fasolka konserwowa, Frytki, 
Frytki gofrowane, Frytki ziemniaczane, Galaretki, dżemy, kom-
poty, pasty owocowe i warzywne, Galaretki owocowe, Goto-
we dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Grzyby kon-
serwowane, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Kar-
czochy konserwowe, Kiełbaski wegetariańskie, Kiszone warzy-
wa [kimchi], Kłącza przetworzone, Kompozycje owoców prze-
tworzonych, Konserwowa wieprzowina z fasolą, Konserwowa-
ne warzywa, Konserwowe rośliny strączkowe, Konserwy, ma-
rynaty, Konserwy z owocami, Krojone owoce, Krojone warzy-
wa, Mandarynki [konserwowe], Mango, przetworzone, Mary-
nowana kalarepa, Marynowana ostra papryka, Marynowana 

rzodkiewka, Marynowana skórka arbuza, Marynowane pa-
pryczki jalapeno, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składających się z su-
szonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki 
przekąsek składających się z przetworzonych owoców i prze-
tworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, 
Mrożone owoce, Odsmażana fasola, Ogórki korniszony, Oliwki, 
gotowane, Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki 
nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdała-
mi, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane 
migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słoneczniko-
wym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, 
Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Owoce aromatyzowa-
ne, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane, Owoce kon-
serwowane w alkoholu, Owoce konserwowane w plasterkach, 
w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach, Owoce mary-
nowane, Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konser-
wowe, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Papryka 
marynowana, Papryka, przetworzona, Pasztet warzywny, Pie-
rożki na bazie ziemniaków, Pikantne pikle, Placki smażone, 
Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, Płatki kokosowe, Płatki 
z brzoskwini, Płatki z kiwi, Płatki ziemniaczane, Pokrojone sałat-
ki warzywne, Pokrojone warzywa, Pomarańcze, przetworzo-
ne, Pomidory konserwowane, Pomidory konserwowe, Pomi-
dory obrane ze skóry, Pomidory, przetworzone, Preparowane 
papryki, Produkty z suszonych owoców, Przeciery owocowe, 
Przeciery warzywne, Przetwory owocowe [dżemy], Przetwo-
rzona kapusta brukselska, Przetworzone buraki, Przetworzone 
cebule, Przetworzone jabłka, Przetworzone morele, Przetwo-
rzone oliwki konserwowe, Purée z warzyw, Purée ziemniacza-
ne, Rodzynki, Rodzynki korynckie, Sałatki owocowe, Śliwki 
konserwowe, Śliwki suszone, Smażone ziemniaki (placki ziem-
niaczane), Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomido-
rowy do gotowania, Soki owocowe do gotowania, Soki roślin-
ne do gotowania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Suszona 
żurawina, Suszone borówki, Suszone grzyby jadalne, Suszone 
grzyby phallus indusiatus, Suszone grzyby shitake, Suszone 
mango, Suszone orzechy, Suszone Owoce, Uprzednio pokro-
jone warzywa do sałatek, Warzywa kapustne, przetworzone, 
Warzywa konserwowane, Warzywa konserwowane [w oleju], 
Warzywa marynowane, Warzywa w puszkach, Wędliny wege-
tariańskie, Dżem śliwkowy, Dżem z żurawiny, Dżemy, Dżemy 
i marmolady owocowe, Dżemy jagodowe, Dżemy malinowe, 
Dżemy owocowe, Dżemy truskawkowe, Galareta, Galaretki 
z warzyw, Hummus, Hummus [pasta z ciecierzycy], Kompot 
żurawinowy, Marmolada, Marmolady owocowe, Masło orze-
chowe w proszku, Masło arachidowe, Masło migdałowe, Masło 
z orzechów, Masło z orzechów nerkowca, Owoce gotowane, 
Owocowe pasty do smarowania, Pasta z bakłażana, Pasta 
z oberżyny, Pasta z oliwek, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie czosnku 
do smarowania, Pasty warzywne, Przecier pomidorowy, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Warzywne pasty do smarowa-
nia, Czarny kawior, Dorsze [nieżywe], Filety rybne, Filety z wę-
dzonego śledzia, Kawior, Kawior z łososia, Kotlety rybne, Potra-
wy rybne, Produkty z owoców morza, Ryby marynowane, 
Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszone, Ryby w pusz-
kach, Śledzie [nieżywe], Śledzie, nieżywe, Wędzony łosoś, Pa-
sty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb wędzonych, 
Preparaty do produkcji bulionów, Buliony [gotowe], Buliony 
mięsne, Kostki bulionowe, Kostki do zup, Mieszanki do sporzą-
dzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Wywar, bu-
lion, Wywar z kurczaka, Wywar z warzyw, składniki do sporzą-
dzania zupy, Zupy w proszku, 30 Budyń w proszku, Ciasta droż-
dżowe z nadzieniem z mięsa, Ciasta drożdżowe z nadzieniem 
z owoców, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, Herbat-
niki słodowe, Makaron [ciasto], Mrożone wyroby piekarnicze, 
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Preparaty do ciast, Zakwas chlebowy, Brązowy cukier, Cukier, 
Cukier biały, Cukier inwertowany [sztuczny miód], Cukier owo-
cowy, Cukier puder, Cukier w kostkach, Miód, Miód biologicz-
ny do spożycia przez ludzi, Miód naturalny, Słodkie pasty 
do smarowania [miód], Słodkie polewy i nadzienia, Słodziki 
naturalne, Substytuty cukru, Substytuty miodu, Marcepan, Po-
lewy o smaku czekoladowym, Sos czekoladowy, Syrop klono-
wy, Syrop kukurydziany, Syrop smakowy, Syrop spożywczy, 
Syrop stołowy, Syropy smakowe, Ananasy w cieście, Bagietki 
z nadzieniem, Banany w cieście, Batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące za-
miennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie 
czekolady, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułki nadziewane, 
Bułki z nadzieniem, Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane 
o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, 
Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chip-
sy tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki ku-
kurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe 
w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, Chrupki serowe 
[przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], 
Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasta 
[słodkie lub słone], Ciasteczka ryżowe, Ciasteczka owsiane, 
Ciastka z prosa, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi 
owocami, Chipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Drób 
w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada (nadziewany pie-
róg), Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa 
solona żywność przyrządzana z mąki ziemniaczanej, Gotowe 
dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki ku-
kurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe posiłki 
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe 
potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] 
makaron, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Kanapki, Kanapki z mięsem, Krakersy krewetko-
we, Krakersy nadziewane serem, Krakersy o smaku mięsnym, 
Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku sera, Krakersy 
o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym, Krakersy ryżo-
we, Krakersy z preparatów zbożowych, Mięso w cieście [goto-
we], Mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, Mrożone po-
siłki składające się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające 
się głównie z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewa-
ne warzywami, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mię-
sem, Mrożone tosty francuskie, Nachos, Owoce pod kruszon-
ką, Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki z wieprzowiny, Placki, 
Placki z fasoli mung [bindaetteokk], Placki z kimchi [kimchije-
on], Placki z kurczakiem, Placki z nadzieniem z warzyw, Potra-
wy gotowe na bazie makaronu, Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Przekąski na bazie 
kukurydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, 
Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone 
z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się głównie z chle-
ba, Przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, 
Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski składające się 
głównie ze zboża, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie 
kukurydzy, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 
Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, 
Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykona-
ne z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przeką-
ski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki 
sojowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane 
z ryżu, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wy-
konane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane 
z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, 
Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski 

z kukurydzy w formie kół, Przekąski z produktów zbożowych, 
Przekąski zbożowe o smaku sera, Quiche, Quiche [tarty], Solo-
ne wyroby piekarnicze, Wrapy z kurczakiem, Wyroby piekarni-
cze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze skła-
dające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami 
i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Zawijana ka-
napka typu wrap, Biała herbata, Cappuccino, Czekolada, Cze-
kolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Czekolada pełna, 
Czekolada w proszku, Czekoladki, Czekoladowa kawa, Czeko-
ladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecz-
nych lub warzyw, Herbata, Herbata bez teiny słodzona słodzi-
kami, Herbata bezteinowa, Herbata chai, Herbata chryzante-
mowa (gukhwacha), Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herba-
ta czarna, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata darje-
eling [indyjska czarna herbata z prowincji darjeeling], Herbata 
do zaparzania, Herbata earl grey, Herbata imbirowa, Herbata 
jaśminowa, Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, 
Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczni-
czych, Herbata lapsang souchong, Herbata lipowa, Herbata 
miętowa, Herbata mrożona, Herbata mrożona (nie do celów 
medycznych), Herbata nienaturalna, Herbata o smaku jabłka 
[inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarań-
czowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata oolong, Her-
bata oolong [herbata chińska], Herbata oolong w proszku, 
Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata 
paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata rooibos, 
Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż do ce-
lów leczniczych], Herbata sfermentowana, Nielecznicza her-
bata sypka, Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan Yin, Herbata 
w torebkach, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata 
z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czerwonego 
żeń-szenia, Herbata z dzikiej róży, Herbata z eleuterokoku [oga-
picha], Herbata z gryki, Herbata z korzenia łopianu (wooung-
cha), Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata 
z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata z prażonego ryżu 
brązowego [genmaicha], Herbata z rozmarynu, Herbata z ru-
mianku, Herbata z wodorostów kelp, Herbata z żeń-szenia, 
Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych sproszko-
wanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Herbaty, 
Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych, Her-
baty (nielecznicze) zawierające cytrynę, Herbaty o smaku cy-
tryny (nielecznicze), Herbaty o smaku owocowym [inne niż 
lecznicze], Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do ce-
lów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], Japońska zielona 
herbata, Kakao, Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palo-
ne, w proszku, granulowane lub w napojach], Kakao w prosz-
ku, Kakaowe napoje, Kawa, Kombucha, Kwiaty i liście jako sub-
stytuty herbaty, Liście herbaty, Mate [herbata], Mieszanki her-
bat, Mrożona kawa, Mrożone napoje [frappe], Napoje składają-
ce się głównie z kawy, Napoje sporządzone z kawy, Napoje 
sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Na-
poje sporządzone z kakao, Napoje zawierające kakao, Palone 
ziarna kawy, Wegańska czekolada pitna, Ziarna kawy, Batony 
lodowe, Bloki lodu, Budynie deserowe w proszku, Ciasta lodo-
we, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej 
śmietany [parfait], Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony 
[lody spożywcze], Jogurt mrożony (mrożone wyroby cukierni-
cze), Kostki lodu, Lizaki lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecz-
nym, Lizaki lodowe zawierające mleko, Lizaki mrożone, Lodo-
we słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody aroma-
tyzowane alkoholem, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody 
mleczne [lody], Lody na bazie jogurtu [lody jako główny skład-
nik], Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owo-
cowe, Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, 
Lody truflowe, Lody typu sandwich, Lody w proszku, Lody 
wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne o smaku owoco-
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wym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody z owoca-
mi, Lody zawierające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, 
Mrożone kremy budyniowe, Mrożone mleczne desery w for-
mie batonów, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożo-
ne torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, 
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Oranżada 
w proszku [wyroby cukiernicze], Owocowe lody, Sorbety, Sor-
bety [lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne lody], Tort 
lodowy, Wegańskie lody, Chrzan [sos przyprawowy], Cukierki 
miętowe [inne niż do celów leczniczych], Curry [przyprawa], 
Curry sproszkowana [przyprawa], Curry w proszku, Cynamon, 
Cynamon [przyprawa], Cynamon sproszkowany [przyprawa], 
Czerwona papryka w proszku [gochutgaru], Czosnek mielony, 
Czosnek mielony[przyprawa], Czosnek przetworzony do sto-
sowania jako przyprawa’ Czosnek w proszku, Gałka muszkato-
łowa, Goździki mielone [przyprawa], Goździki [przyprawa], 
Harissa [przyprawa], Imbir marynowany [przyprawa], Imbir 
[przyprawa], Imbir [przyprawa w proszku], Jadalny Szafran, Ko-
lendra mielona, Kolendra suszona, Koncentraty warzywne sto-
sowane jako przyprawy, Krem budyniowy w proszku, Sól ku-
chenna, Kurkuma, Kurkuma do stosowania jako przyprawa, 
Laski cynamonu, Laski wanilii, Marynaty, Marynaty zawierające 
zioła, Mieszanki przypraw, Ocet jabłkowy, Ocet owocowy, 
Octy, Papryka chilli sproszkowana, Papryka [przyprawy], 
Pieprz, Pieprz mielony, Pieprz [przyprawa], Pieprz syczuański 
w proszku, Pieprz w proszku [przyprawa], Pieprz ziarnisty, Pi-
kantne sosy, Czatnej i pasty, Przygotowany chrzan [przypra-
wa], Przyprawa curry, Przyprawy, Przyprawy do żywności, 
Przyprawy jadalne, Przyprawy spożywcze, Przyprawy suche, 
Przyprawy w proszku, Słone sosy, Sos [jadalny], Sos żurawino-
wy [przyprawa], Sosy, Sosy [przyprawy], Zioła suszone, Chut-
nej [ostry, gęsty sos], Gotowe sosy, Imitacja majonezu, Keczup, 
Keczup [sos], Keczup [sos pomidorowy], Keczup, Majonez, Ma-
jonez wegański, Mięsne sosy, Musztarda, Pasta z fasoli miso, 
Pasta z fasoli z przyprawami, Pasta z papryki chili będąca przy-
prawą, Pasta z soi (przyprawy), Pasty warzywne [sosy], Pesto 
[sos], Pieprz syczuański jako przyprawa, Pikantne sosy używa-
ne jako przyprawy, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sos 
barbecue, Sos chili, Sos chrzanowy, Sos do spaghetti, Sos pi-
cante [ostry sos pomidorowy], Sos pieprzowy, Sos pikantny, 
Sos serowy, Sos słodko-kwaśny, Sos tatarski, Sos w proszku, Sos 
worcestershire, Sosy chrzanowe, Sosy do gotowania, Sosy 
do kurczaka, Sosy do makaronów, Sosy do mięsa z grilla, Sosy 
do sałatek, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy 
na bazie pomidorów, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy 
sałatkowe, Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Sosy sałatkowe 
[dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy ziołowe, Budyń 
ryżowy, Budynie deserowe, Chałwa, Chleb, Cukierki: czekolad-
ki z likierem, Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy solone, Orze-
chowe wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie 
czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie cze-
koladowej, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w pole-
wie [wyroby cukiernicze], Orzeszki ziemne zatopione w kar-
melowym batoniku, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, Batoniki, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoni-
ki Muesli, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, Batoniki 
z polewą czekoladową, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, 
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Batony 
sezamowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batony zbożo-
we, Ciasta zbożowe do spożycia przez ludzi, Przekąski wytwa-
rzane z muesli, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Bagietki, 
Bajgle, Bułeczki, Bułeczki chrupkie, Bułeczki na bazie mąki ku-
kurydzianej (almojábana), Bułeczki słodkie, Chleb razowy, 
Chleb wielozbożowy, Chleb z przyprawami, Chleb żytni, Chru-
piące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka na bazie drożdży 
piwnych, Ciasta owsiane spożywcze, Drożdżowe bułeczki, 
Herbatniki do aperitifu, Herbatniki owsiane spożywcze, Her-

batniki [słodkie lub słone], Herbatniki z cebulą lub serem, Maca, 
Pumpernikiel, Batoniki cukiernicze, Batoniki z nadzieniem cze-
koladowym, Batony czekoladowe, Cukierki miętowe, Cukierki 
miętowe bezcukrowe, Cukierki z kakao, Cukierki z karmelem, 
Cukierki z mięty pieprzowej, Czekolada mleczna w tablicz-
kach, Czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, 
Czekoladki w kształcie koników morskich, Czekoladki w kształ-
cie muszelek, Czekoladki w kształcie pralinek, Czekoladki wy-
konane z cukru, Czekoladki z nadzieniem, Czekoladki z nadzie-
niem o smaku miętowym, Czekoladki z nadzieniem pianko-
wym, Dropsy owocowe [słodycze], Dropsy owocowe [wyroby 
cukiernicze], Krówka (cukierek), Krówki czekoladowe, Kukury-
dza prażona [popcorn], Kukurydza prażona w kuchence mi-
krofalowej, Landrynki, Landrynki w kształcie pałeczek [wyroby 
cukiernicze], Lizaki, Lizaki [wyroby cukiernicze], Nadziewana 
czekolada, Pralinki, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny 
z płynnym nadzieniem, Słodycze [cukierki], Słodycze czekola-
dowe, Słodycze piankowe, Słodycze zawierające owoce, Toffi, 
Toffi o strukturze plastra miodu, Wyroby cukiernicze w kształ-
cie tabliczek, Wyroby cukiernicze z czekolady, Brownie [ciastka 
czekoladowe], Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe 
wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta mrożone, Ciasta 
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta na bazie 
pomarańczy, Ciasta słodowe, Ciasta w polewie czekoladowej, 
Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z cukierkami, Ciasta 
z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta 
z melasą, Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka, Ciasteczka ma-
ślane, Ciasteczka migdałowe, Ciasteczka z wróżbą, Ciastka, 
Ciastka czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka na patyku, 
Ciastka owsiane spożywcze, Ciastka w polewie o smaku cze-
koladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto kruche 
z szynką, Ciasto migdałowe, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto 
o przedłużonej trwałości, Ciasto ryżowe wypełnione dżemem 
z fasoli (monaka), Ciasto śliwkowe, Crème brûlées [przypalony 
krem], Czekoladowe wafle karmelowe, Duńskie ciastka maśla-
ne, Eklerki, Herbatniki, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki 
do sera, Herbatniki o smaku owocowym, Herbatniki oblane 
czekoladą, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe 
do spożycia przez ludzi, Herbatniki w polewie czekoladowej, 
Herbatniki w połowie oblane polewą czekoladową, Herbatniki 
z polewą lukrową, Herbatniki zawierające owoce, Herbatniki 
zawierające składniki o smaku czekoladowym, Herbatniki zbo-
żowe do spożycia przez ludzi, Kruche ciasto, Magdalenki, Ma-
karoniki (ciastka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby 
cukiernicze], Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pierniczki, 
Piernik, Precle polane czekoladą, Przekąski w postaci ciast 
owocowych, Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki typu muffin, 
Słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, Szarlotka, Tarty, Tar-
ty jajeczne, Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty 
z kremem jajecznym custard, Tarty z melasą, Tarty (z owoca-
mi), Tarty z polewą, Torty truskawkowe, Wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyro-
by cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Gryka, prze-
tworzona, Kasza bulgur, Mąka kokosowa przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, Mąka migdałowa, Mąka z ciecierzycy, 
Mąka z soczewicy, Mąka ziemniaczana, Mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, Makaron spożywczy, Makarony, Po-
trawy na bazie mąki, Produkty żywnościowe z ciasta, Przetwo-
ry spożywcze na bazie ziaren, Przetwory spożywcze na bazie 
słodu, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych 
przez ludzi, Przetworzony chmiel, Suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, Knedle, Makaron azjatycki, Makaron błyska-
wiczny, Makaron chiński, Makaron chiński chow mein, Maka-
ron chiński [niegotowany], Makaron gotowy, Makaron grycza-
ny, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron 
krewetkowy, Makaron muszelki, Makaron nitki, Makaron no-
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odle, Makaron pełnoziarnisty, Makaron rurki, Makaron ryżowy, 
Makaron sobą instant, Makaron sobą [japoński makaron z gry-
ki, niegotowany], Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), 
Makaron suszony, Makaron udon instant, Makaron udon [nie-
gotowany], Makaron z ciecierzycy, Makaron z komosy ryżowej, 
Makaron z serem, Makaron z soczewicy, Makaron ziti, Makaro-
nowe konserwy, Makarony do pizz, Makarony do zup, Makaro-
ny głęboko mrożone, Makarony razowe, Makarony somen 
[bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegoto-
wane], Makarony w postaci płatków, Makarony z truflami, Ma-
karony zawierające jaja, Makarony zawierające nadzienia, Na-
dziewany makaron, Nitki [makaron], Pad thai [makaron smażo-
ny po tajsku], Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym, Pieroż-
ki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pierożki rybne, Pierożki w stylu 
koreańskim [mandu], Spaghetti, Spaghetti [surowe], Suszone 
tortellini, Suszony makaron, Świeży makaron tortellini, Udon 
[makaron japoński], Wareniki [pierogi z nadzieniem], Artykuły 
spożywcze ze zbóż, Jęczmień do spożycia przez ludzi, Jęcz-
mień łuskany, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], 
Kiełki pszenicy, Kiełki pszenicy, inne niż stosowane jako suple-
ment diety, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
Kleik spożywczy na bazie mleka, Kuskus, Kuskus [grysik], Ku-
skus [kasza], Mąka, Mąka owsiana spożywcza, Mąka z fasoli 
mung, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane, Płatki owsiane goto-
we do spożycia przez ludzi, Płatki owsiane i pszeniczne, Płatki 
pszenne: płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Produkty spo-
żywcze na bazie owsa, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Produkty spożywcze z owsa, Produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Ryż, Zboża 
do żywności do spożycia przez ludzi, Zboża przetworzone, 
Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, Kasza grycza-
na, Kasza manna, Kasza manna [mąka spożywcza], Kasze, Ka-
sze spożywcze, Mąka do pieczenia, Mąka Gorczycowa, Mąka 
gotowa do pieczenia, Mąka gryczana do celów spożyw-
czych, Mąka jęczmienna, Mąka jęczmienna [do celów spo-
żywczych], Mąka kukurydziana, Mąka kukurydziana do celów 
spożywczych, Mąka mieszana do żywności, Mąka na ciasto, 
Mąka na pączki, Mąka pszenna, Mąka roślinna, Mąka spożyw-
cza, Mąka zbożowa, Mąka żytnia, Mieszanki mąki, Mąka z ta-
pioki do celów spożywczych, Kasza kukurydziana, Kaszka 
z fasoli mung, Kaszka z mąki ryżowej, Mieszanki spożywcze 
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, 
Muesli, Muesli składające się głównie z preparatów zbożo-
wych, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Płatki kukurydzia-
ne, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki 
śniadaniowe o smaku miodu, Płatki śniadaniowe zawierające 
błonnik, Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców 
i błonnika, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śnia-
daniowe zawierające miód, Płatki zbożowe, Płatki zbożowe 
gotowe do spożycia, Śniadaniowe zawierające mieszankę 
owoców i błonnika, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, 
Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki zbożowe, Płatki 
zbożowe gotowe do spożycia, Śniadaniowe płatki ryżowe, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Dziki ryż [gotowy], Gotowy 
ryż, Mieszanki ryżu.

(210) 530294 (220) 2021 06 15
(731) KNAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARINELL

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje do płytek ceramicznych i kamienia, Im-
pregnaty do kamienia i betonu, 4 Biopaliwo, 6 Materiały 
budowlane metalowe do kominków, Kominowe trzony 
metalowe, Kominy metalowe, Kominowe deflektory meta-
lowe, Nasady kominowe metalowe, Przedłużacze komino-
we niemetalowe, Obudowy kominków metalowe, Osprzęt 
i akcesoria metalowe do kominków i pieców, Kratki komin-
kowe metalowe, Balustrady metalowe, Drabiny metalowe,  
11 Biokominki, 19 Kamienne płytki elewacyjne, Niemetalowe 
parapety okienne, Stopnie schodów niemetalowe, Nieme-
talowe płytki ścienne i podłogowe, Beton, Blaty kuchenne 
i łazienkowe.

(210) 530303 (220) 2021 06 15
(731) SINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 8 Noże, 11 Kuchenny sprzęt elektryczny,  
21 Garnki kuchenne.

(210) 530317 (220) 2021 06 16
(731) BEDNAREK JERZY DORADZTWO STRATEGICZNE, 

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

(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencja informacji handlowej, Usługi agencji 
reklamowej, Analizy kosztów, Badania w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, Badania marketingowe, Specjalistyczne do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nalnego, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Wycena działalności handlowej, reklama, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), Re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materia-
łu reklamowego, Rekrutacja personelu, Usługi agencji public 
relations, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Wywiad gospodarczy, Doradztwo w zakre-
sie przeprowadzenia procesów gospodarczych prowadzą-
cych do rozwoju strategicznego przedsiębiorstw klientów lub 
poszczególnych projektów klientów w celu wzrostu wartości 
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rynkowej i kapitałowej danego przedsiębiorstwa lub projektu 
klienta, 36 Usługi dotyczące administrowania nieruchomo-
ściami, Usługi agencji kredytowych, agencji badających zdol-
ność kredytową, agencji nieruchomości, agencji pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Analizy finansowe, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Fi-
nansowanie pożyczek, Wycena finansowa, Usługi finansowe, 
Pośrednictwo giełdowe, Informacje bankowe, Transfer elek-
troniczny kapitału, Inwestycje kapitałowe, Usługi związane 
ze spłatami ratalnymi, Pośrednictwo w sprawach kredytowa-
nia, Usługi związane z pośrednictwem dotyczącym świadczeń 
emerytalnych, Operacje bankowe, Pośrednictwo leasingowe, 
Pośrednictwo z zakresu prawa bankowego, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w sprawach majątku nie-
ruchomego, Rachunkowość finansowa, Umowy kredytowe, 
Zarządzanie majątkiem, Wycena nieruchomości, Zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, Organizacja i prowadzenie finanso-
wania społecznościowego (tzw. crowdfunding), Usługi finan-
sowania udziałowego i dłużnego, Usługi budowania strategii 
rozwoju i finansowania z funduszy unijnych dla osób trzecich, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele biznesowe, Usługi finansowania w celu sponsoro-
wania firm, Crowdfunding, 41 Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, szkoleń, seminariów, sympozjów, zjazdów,  
42 Doradztwo w zakresie informatyki oraz marketingu, pole-
gające na tworzeniu specjalnych platform crowdfundingo-
wych (tzw. tablic ogłoszeń) związanych z procesem publikacji 
projektów klientów poszukujących finansowania społecz-
nościowego dla swoich projektów, Doradztwo i konsultacje 
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo 
w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Doradz-
two związane z oprogramowaniem do systemów komunika-
cyjnych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
Kompilacja informacji związanych z systemami informacyj-
nymi, Kompilacja informacji związanych z technologią infor-
macyjną, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, 
Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze 
dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze 
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne w za-
kresie technologii informacyjne, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywa-
niem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i in-
formacyjne związane z integracją systemów komputerowych, 
Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyj-
nych, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów 
informacyjnych, Usługi doradcze związane z oprogramowa-
niem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi 
doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(210) 530320 (220) 2021 06 16
(731) DSBJ BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencja informacji handlowej, Usługi agencji 
reklamowej, Analizy kosztów, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Badania marketingowe, Specjalistyczne doradz-
two w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w za-

kresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personalne-
go, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wycena 
działalności handlowej, Reklama, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiału rekla-
mowego, Rekrutacja personelu, Usługi agencji public relations, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Wywiad gospodarczy, Doradztwo w zakresie przepro-
wadzenia procesów gospodarczych prowadzących do rozwoju 
strategicznego przedsiębiorstw klientów lub poszczególnych 
projektów klientów w celu wzrostu wartości rynkowej i kapita-
łowej danego przedsiębiorstwa lub projektu klienta, 36 Usługi 
dotyczące administrowania nieruchomościami, Usługi agencji 
kredytowych, agencji badających zdolność kredytową, agencji 
nieruchomości, agencji pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finanso-
wych, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Finansowanie pożyczek, 
Wycena finansowa, Usługi finansowe, Pośrednictwo giełdowe, 
Informacje bankowe, Transfer elektroniczny kapitału, Inwestycje 
kapitałowe, Usługi związane ze spłatami ratalnymi, Pośrednic-
two w sprawach kredytowania, Usługi związane z pośrednic-
twem dotyczącym świadczeń emerytalnych, Operacje banko-
we, Pośrednictwo leasingowe, Pośrednictwo z zakresu prawa 
bankowego, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, Rachunkowość finanso-
wa, Umowy kredytowe, Zarządzanie majątkiem, Wycena nieru-
chomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Organizacja 
i prowadzenie finansowania społecznościowego (tzw. crowd-
funding), Usługi finansowania udziałowego i dłużnego, Usługi 
budowania strategii rozwoju i finansowania z funduszy unijnych 
dla osób trzecich, Organizowanie działań mających na celu 
zbieranie funduszy na cele biznesowe, Usługi finansowania 
w celu sponsorowania firm, Crowdfunding, 41 Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, 42 Doradztwo w zakresie informatyki oraz marketingu, 
polegające na tworzeniu specjalnych platform crowdfundingo-
wych (tzw. tablic ogłoszeń) związanych z procesem publikacji 
projektów klientów poszukujących finansowania społeczno-
ściowego dla swoich projektów, Doradztwo i konsultacje doty-
czące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo w dzie-
dzinie integracji systemów komputerowych, Doradztwo zwią-
zane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i progra-
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Kompilacja 
informacji związanych z systemami informacyjnymi, Kompilacja 
informacji związanych z technologią informacyjną, Konsulta-
cje w dziedzinie technologii informacyjnej, Pomoc w zakresie 
technologii informacyjnej, Usługi doradcze dotyczące analizy 
systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące kom-
puterowych systemów informacyjnych, Usługi doradcze i in-
formacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii 
informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie tech-
nologii informacyjne, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem opro-
gramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z integracją systemów komputerowych, Usługi do-
radcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi 
doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyj-
nych, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem używa-
nym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi doradztwa 
technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
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(210) 530484 (220) 2021 06 18
(731) KOWALSKI KAMIL ECO-SERVICE, Rogóźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco service specjalistyczne czyszczenie

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.01, 
26.11.05, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 1 Detergenty do czyszczenia przeznaczone dla 
procesów produkcyjnych i przemysłu, 7 Urządzenia do czysz-
czenia parowe, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia 
do czyszczenia, 37 Czyszczenie budynków od wewnątrz, 
czyszczenie budynków od zewnątrz, dezynfekcja, odśnie-
żanie, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, konserwacja 
dachów, udzielanie informacji związanych z czyszczeniem 
zewnętrznych elementów budynków, czyszczenie przemy-
słowe budynków, 40 Osuszanie budynków.

(210) 530501 (220) 2021 06 18
(731) ANDRUCZYK ARKADIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORSY ZIELONKA OD 1979

(531) 29.01.13, 03.11.17, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 
26.01.01, 26.01.15, 26.01.19, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 
27.01.06, 26.13.01

(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 530590 (220) 2021 06 21
(731) KOZAK WIKTORIA PAMELA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVOKACJA BY WIKTORIA KOZAK

(531) 14.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież 
dziecięca, Odzież dziewczęca: Swetry, Topy, Odzież wierzch-
nia dla kobiet i mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt 
i chłopców, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież sportowa, 
Odzież wieczorowa, Odzież treningowa, Odzież do spania, 
Sukienki, Suknie, T-shirty, Koszulki, Bluzy, Bluzki, Spódnice, 

Koszule, Spodnie, Bielizna damska, Bielizna męska, Bielizna 
dziecięca, Kurtki, Szaliki, Chusty jako odzież, Paski jako odzież, 
Rękawiczki, Skarpetki, Maski ochronne jako odzież.

(210) 530595 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) TABSPIN
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530596 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) BADGIRL
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530597 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) BADBOY
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530599 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) VENOM
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530600 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) GRAVITY
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530601 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) QUEEN
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530602 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) GRAVO
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530603 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) MINI
(510), (511) 12 Rowery.
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(210) 530604 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) ROCKET
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530605 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) TOPSHE
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530606 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) POISON
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530607 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) FLOW
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530608 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) KINETIC
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530609 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) WIZZ
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530610 (220) 2021 06 22
(731) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) BLADE
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530636 (220) 2021 06 21
(731) 4MILITARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) RUBOX
(510), (511) 19 Osłony (ochrona) balistyczne: kulochwyty, 
shooting housy, osłony balistyczne, przesłony balistyczne, 
ściany balistyczne, ściany antyrykoszetowe, podłogi balistycz-
ne, podłogi antyrykoszetowe, osłony przeciwwybuchowe, 
osłony przeciwodłamkowe oraz osłony antyrykoszetowe.

(210) 530733 (220) 2021 06 24
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) wódka wyBUHowa
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 530792 (220) 2021 06 24
(731) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pogotowie Przedmaturalne z Matematyki P=πr²

(531) 18.01.07, 18.01.14, 26.11.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 16 Materiały do nauczania w formie drukowa-
nej i elektronicznej, podręczniki, książki, skrypty, materiały 
szkoleniowe, ulotki, ogłoszenia, zaproszenia, afisze, billboar-
dy, 38 Transmisja wykładów z dziedziny matematyki za po-
średnictwem Internetu, usługi w zakresie wideokonferencji, 
transmisja wideo na żądanie debat, dyskusji, prelekcji i warsz-
tatów naukowych, 41 Różne formy nauczania z zakresu ma-
tematyki, organizowanie o tej tematyce kursów, seminariów, 
warsztatów specjalistycznych, kół zainteresowań, Świad-
czenie informacji o edukacji, Publikowanie książek i innych 
tekstów naukowo-dydaktycznych, Produkcja multimedialna 
w zakresie nagrań wykładów, filmów nie do pobrania i in-
nych rodzajów elektronicznych informacji tekstowych i ob-
razowych z dziedziny matematyki.

(210) 530823 (220) 2021 06 28
(731) KAPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Krajeńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOREST

(531) 05.01.03, 05.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 44 Usługi medyczne, terapeutyczne, Prowa-
dzenie i usługi ośrodka terapii leczenia uzależnień, leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską 
lub medyczną, usługi medyczne, usługi klinik medycznych, 
usługi kuracji uzdrowiskowych, fizjoterapia, aromatoterapia, 
usługi masażu, usługi medycyny alternatywnej, salony pięk-
ności, usługi saun, solariów.

(210) 530830 (220) 2021 06 25
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saletromag

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, 
ogrodnictwa leśnictwa.
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(210) 530844 (220) 2021 06 25
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERNA OSIEDLE

(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzenia operacji handlowych przez Internet, Usługi za-
rządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-
-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości 
pod kontem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlane-
go w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania 
inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osie-
dlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi, Usługi sprzedaży na kredyt nieruchomości, Usługi w zakresie 
wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi admini-
strowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, 
miejscami parkingowymi, Rozliczenia transakcji kupna/sprzedaży 
nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego 
za budowę pod względem finansowym w aspekcie projek-
towania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncep-
cji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo 
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni 
użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i za-
gospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
od fazy pozyskania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonania 
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobu-
dowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, Usługi w za-
kresie doradztwa budowlanego.

(210) 530849 (220) 2021 06 25
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY OGRODOWA

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanisty-
ki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzenia operacji handlowych przez Internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kontem ekonomicznym, Usługi inwesto-
ra budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, ze-
społami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nie-
ruchomościami, Usługi sprzedaży na kredyt nieruchomości, 
Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchome-
go, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni 
użytkowej, Usługi administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, 
Rozliczenia transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usłu-
gi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodaro-
waniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy 
pozyskania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu po-
wierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wy-
konania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i mon-
tażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji 
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkanio-
wych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy 
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynier-
skich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.
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(210) 530884 (220) 2021 08 03
(731) STALOVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALOVERS

(531) 14.03.09, 07.03.11, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Metalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, 37 Budowanie domów, Konstruk-
cja i naprawa budynków, Udzielanie informacji związanych 
z konstrukcją budynków, Budowa domów na zamówienie, 
42 Projektowanie domów.

(210) 530926 (220) 2021 06 29
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) NEURONUM
(510), (511) 42 Inżynieria techniczna.

(210) 530928 (220) 2021 06 30
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIMOCO beauty

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Bal-
samy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosmetycz-
ne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające 
do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Błyszczy-
ki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, 
Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty do pielęgnacji 
paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów ko-
smetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, Lakier 
do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, 
Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, 
Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycz-
nych, Suche szampony, Mydła i żele, Patyczki z watą do celów 
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, Pre-
paraty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], Bawełniane płatki 
kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, 
Zestawy kosmetyków.

(210) 530953 (220) 2021 06 30
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) GANG ZIELONEJ RĘKAWICZKI
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych 
seriali telewizyjnych, Udostępnianie on-line wideoklipów 
oraz innych multimedialnych treści cyfrowych nie do po-
brania, zawierających treści audio, wideo, utwory oraz tek-
sty pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub 
związane z nim.

(210) 530969 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA  

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

(531) 06.07.25, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieru-
chomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach 
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali miesz-
kalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynko-
wych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych 
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usłu-
gi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi dewe-
loperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowla-
nych lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygo-
towywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w za-
kresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, 
Roboty budowlane wykończeniowe, Usługi remontowe 
w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiek-
tów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo bu-
dowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Usługi inspekcji 
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Wynajem narzę-
dzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czysz-
czącego i konserwacyjnego.

(210) 530972 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Botanica JELITKOWO

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

(210) 530990 (220) 2021 07 01
(731) AB INITIO M. MATEJCZYK, C. STAŃCZAK  

SPÓŁKA JAWNA, ŁÓDŹ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D drogeriawapteka.pl

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.18, 
24.13.25

(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi w zakresie: re-
klam, reklam korespondencyjnych, reklam prasowych, re-
klam radiowych i reklam telewizyjnych, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż przez Internet, towarów: kosme-
tyki, produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecz-
nicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów 
medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania pozio-
mu cukru, programy komputerowe stosowane w medycynie 
i farmacji, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto-
matologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne i ma-
teriały do zszywania stosowane w chirurgii, Pomoc w zarzą-
dzaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi dla 
osób trzecich w zakresie prenumeraty czasopism, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja próbek, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
Dekorowanie wystaw sklepowych, 44 Poradnictwo z zakre-
su: medycyny, medycyny naturalnej, farmacji i farmakologii, 
z zakresu kosmetyki, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

(210) 530993 (220) 2021 07 01
(731) ÎM VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., Vulcănesti, MD
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOŁDAWSKA BECZKA

(531) 06.07.07, 05.07.10, 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Pre-
paraty do produkcji napojów alkoholowych, Preparaty alko-
holowe do sporządzania napojów, Cydr.

(210) 530995 (220) 2021 07 01
(731) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3’ 0 ChM Locked Plating ChLP system

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty medyczne i chirur-
giczne.

(210) 530997 (220) 2021 07 01
(731) Gentribio Inc., Chuncheon-si, KR
(540) (znak słowny)
(540) VITAGLU
(510), (511) 5 Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe 
regulujące poziom cukru we krwi, Preparaty farmaceutyczne.

(210) 531010 (220) 2021 07 01
(731) PYRKOSZ WITOLD MOŻLIWOŚCI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kobido Up
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Budowanie zespołu (edukacja), Certyfikacja w odniesieniu 
do nagród edukacyjnych, Coaching w zakresie życia oso-
bistego [life coaching], Doradztwo w zakresie szkoleń, Do-
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, Kursy szkoleniowe, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Naucza-
nie terapii w zakresie pracy z ciałem, Nauczanie w dziedzinie 
osteopatii, Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia do-
konań, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, Nauczanie i szkolenia, 44 Usługi konsultacji 
związane z masażami, Masaż, Masaż tkanek głębokich, Trady-
cyjny masaż japoński, Gabinety pielęgnacji skóry, Konsultacje 
dotyczące kosmetyków, Nakładanie produktów kosmetycz-
nych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi, Udzielanie infor-
macji o urodzie, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skóry, Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Higiena i pielę-
gnacja urody istot ludzkich, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Aromaterapia.

(210) 531018 (220) 2021 07 01
(731) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MYPARTY PANDA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.15, 09.07.25
(510), (511) 20 panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, 
35 promocja sprzedaży, informacje na temat sprzedaży pro-
duktów, reklama banerowa, marketing handlowy.

(210) 531019 (220) 2021 07 01
(731) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYPARTY PANDA

(531) 27.05.01, 03.01.15, 09.07.25
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, informacje na temat 
sprzedaży produktów, reklama banerowa, marketing han-
dlowy, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży.

(210) 531030 (220) 2021 07 01
(731) ZIĘĆ ALEKSANDRA, Chorzów;  

PRADELOK DARIUSZ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iT com

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,  
42 Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domo-
wego i sprzętem komputerowym.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 531042 (220) 2021 07 02
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RadioAlfa24.pl
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopi-
sma, gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 Agencje 
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, badania opinii publicznej, projek-
towanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
my radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, Usługi pośrednictwa w zakresie 
wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, 
38 Agencje informacyjne, komunikacja radiowa, nadawanie 
bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja 
programów radiowych, transmisja satelitarna, Emisja radiowa, 
Emisja programów telewizyjnych i radiowych, 41 Informacja 
o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów, pro-
dukcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, radiowe programy rozrywkowe, udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi prezente-
rów muzyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorników ra-
diowych i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
wypożyczanie sprzętu audio, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Edycja druków zawierających obrazy i zdję-
cia, innych niż do celów reklamowych, Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania magazy-
nów, Multimedialne wydania czasopism, Pisanie i publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja recenzji  
on-line w dziedzinie rozrywki, Publikowania broszur, Publiko-
wanie czasopism internetowych, Usługi informacyjne i dorad-
cze dotyczące rozrywki, Usługi informacyjne związane z roz-
rywką, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, 
42 Przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową 
dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, 
Użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów infor-
macyjnych na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich (patronaty), Usługi 
w zakresie doradztwa oraz opracowania ekspertyz i raportów 
naukowo-nadawczych w dziedzinie mediów.

(210) 531049 (220) 2021 07 02
(731) STOWARZYSZENIE OTWARTE KLATKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klub ok
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(531) 27.05.01, 02.09.01, 03.07.21
(510), (511) 36 Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy 
na rzecz ochrony zwierząt, Zbieranie funduszy na prawa 
zwierząt, ekologię i ochronę dzikiej przyrody, Zbierania 
funduszy na cele charytatywne stanowiące datki na sprzęt 
i organizacje charytatywne związane ze zwierzętami, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele ochrony zwierząt, Orga-
nizowanie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, Usługi w zakresie sponsorowania zwie-
rząt, Sponsorowanie programów niesienia pomocy i ochro-
ny zwierząt, Zarządzanie i monitorowanie funduszy charyta-
tywnych, Udostępnianie informacji dotyczących darowizn.

(210) 531050 (220) 2021 07 02
(731) STOWARZYSZENIE OTWARTE KLATKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) działamy dla zmiany

(531) 02.09.15, 03.07.21, 02.07.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 36 Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy 
na rzecz ochrony zwierząt, Zbieranie funduszy na prawa 
zwierząt, ekologię i ochronę dzikiej przyrody, Zbierania 
funduszy na cele charytatywne stanowiące datki na sprzęt 
i organizacje charytatywne związane ze zwierzętami, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele ochrony zwierząt, Orga-
nizowanie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki fundu-
szy na cele dobroczynne, Usługi w zakresie sponsorowania 
zwierząt, Sponsorowanie programów niesienia pomocy 
i ochrony zwierząt, Zarządzanie i monitorowanie funduszy 
charytatywnych, Udostępnianie informacji dotyczących da-
rowizn, 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi edu-
kacyjne, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizo-
wanie i przeprowadzanie zjazdów, seminariów i kongresów 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, 
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, Produkcja filmów wideo, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących zwierząt domowych.

(210) 531072 (220) 2021 07 02
(731) MPJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koniecpol
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Materazzo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Materace do łóżek inne niż do celów me-
dycznych, przekładki na materace (top materace), poduszki, 
poduszki na materace, stelaże do materaców, 24 Pokrycia 
na materace, pokrowce na materace, poszwy na matera-
ce, artykuły pościelowe, narzuty na łóżka, 35 Gromadze-
nie na rzecz osób trzecich materaców do łóżek innych niż 
do celów medycznych, przekładek na materace (top mate-
raców), poduszek, poduszek na materace, stelaży do matera-
ców, pokryć na materace, pokrowców na materace, poszew 
na materace, artykułów pościelowych, narzut na łóżka w celu 
umożliwienia klientom zakupu tych towarów w punktach 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym również za pośred-
nictwem mediów elektronicznych.

(210) 531073 (220) 2021 07 02
(731) JABŁOŃSKI MARIUSZ, SMĘDA PATRYK  

JABŁOŃSKI & SMĘDA SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS Jabłoński Smęda Zostań doradcą podatkowym

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 27.05.25
(510), (511) 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Eduka-
cja dorosłych.

(210) 531101 (220) 2021 07 05
(731) MARTYNYUK MAKSYM, Kijów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENOMINVESTMENT

(531) 26.04.09, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie w działalności handlowej, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, Wyceny han-
dlowe, Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi po-
średnictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzeda-
ży produktów i świadczenia usług, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi doradcze w zakresie planowania handlowe-
go, Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, 
Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, 
Usługi agencji informacji handlowej, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Promocyjne usługi han-
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dlowe, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub 
działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowe-
go lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego, Gromadzenie informacji 
handlowej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 
36 Analizy finansowe, Badania finansowe, Badania finanso-
we w dziedzinie zarządzania ryzykiem, Badanie wypłacal-
ności finansowej, Detaliczne usługi finansowe, Doradcze 
usługi zarządzania finansowego, Doradztwo finansowe, 
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowe 
Informacje, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarzą-
dzania, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mecha-
nicznych pojazdów, Finansowe usługi konsultingowe, Fi-
nansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Informacje 
finansowe, Informacje finansowe i wyceny, Obrót towarami 
[usługi finansowe], Opracowania finansowe, Planowanie 
finansowe, Porady w zakresie wyceny finansowej, Przele-
wy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Transakcje 
finansowe i monetarne, Usługi doradztwa finansowego 
na rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finansowego 
na rzecz osób fizycznych, Usługi finansowe, Usługi finanso-
we dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi 
pośrednictwa finansowego, Usługi w zakresie doradztwa 
finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, Wyceny 
finansowe dla celów ubezpieczenia, Wyceny finansowe 
nieruchomości, Zarządzanie finansowe projektami bu-
dowlanymi, Zarządzanie finansowe spółkami holdingo-
wymi, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem sal wystawowych, Wyna-
jem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agen-
cje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nie-
ruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy 
[tylko nieruchomości], Organizowanie najmu nieruchomo-
ści na wynajem, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi 
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie finansowe 
funduszami, Zarządzanie funduszami dla klientów prywat-
nych, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Usługi doradztwa budowlanego, Usługi inspekcji budow-
lanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi nadzoru bu-
dowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usuwanie 
gruzu z budynków [usługi budowlane], Wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Wynajem sprzętu budowlanego, 
42 Projektowanie budowlane, Projektowanie systemów in-
żynierii budowlanej.

(210) 531124 (220) 2021 07 05
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)

(540) GRY RODZINNE
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych 
seriali telewizyjnych, Udostępnianie on-line wideoklipów 
oraz innych multimedialnych treści cyfrowych nie do po-
brania, zawierających treści audio, wideo, utwory oraz tek-
sty pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub 
związane z nim.

(210) 531126 (220) 2021 07 05
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) BROKAT
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych 
seriali telewizyjnych, Udostępnianie on-line wideoklipów 
oraz innych multimedialnych treści cyfrowych nie do po-
brania, zawierających treści audio, wideo, utwory oraz tek-
sty pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub 
związane z nim.

(210) 531131 (220) 2021 07 02
(731) KĘPKA-WASYLÓW MIRA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WZMACNIAKI - KROKI KU RELACJI
(510), (511) 16 Drukowane materiały dydaktyczne, broszury 
dotyczące gier, broszury drukowane, czasopisma branżowe 
drukowane, materiały edukacyjne drukowane, materiały 
ilustracyjne drukowane, materiały szkoleniowe drukowane, 
ulotki informacyjne, dyplomy, drukowane książki dla dzieci, 
książki do malowania, książki do rysowania, książki edukacyj-
ne, podręczniki edukacyjne, książki religijne, obwoluty papie-
rowe na książki, okładki książek, okładki na zeszyty ćwiczeń, 
plakaty reklamowe, programy drukowane, publikacje edu-
kacyjne, publikacje reklamowe, papierowe materiały dydak-
tyczne, banery wystawowe wykonane z papieru, banery wy-
stawowe wykonane z kartonu, bloczki do notowania, bloki 
papierowe, chorągiewki papierowe, obwoluty, papier firmo-
wy, proporczyki z papieru, pudełka z papieru, segregatory, 
skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tecz-
ki papierowe, zakładki do stron, zaproszenia, zeszyty, znaczki, 
28 Zabawki, lalki, pluszowe misie i inne zwierzaki, ubrania 
i akcesoria dla lalek i pluszowych zabawek, puzzle, gry, plan-
sze edukacyjne, 41 Organizacja i prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych, wychowawczych, szkoleniowych, edukacja, 
nauczanie, informacje o edukacji, nauczaniu, instruktaże, 
klubowe usługi - nauczanie, nauczanie religii, organizowa-
nie, prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie 
książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, scenariusze, 
publikacje elektroniczne on-line książek, periodyków, ar-
tykułów, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi trenera 
osobistego, usługi szkół, wyższych uczelni, poradnictwo za-
wodowe w zakresie edukacji, kształcenia, pomoc dydaktycz-
na w nauczaniu, edukacji.

(210) 531136 (220) 2021 07 02
(731) KĘPKA-WASYLÓW MIRA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA
(510), (511) 16 Drukowane materiały dydaktyczne, broszury 
dotyczące gier, broszury drukowane, czasopisma branżowe 
drukowane, materiały edukacyjne drukowane, materiały 
ilustracyjne drukowane, materiały szkoleniowe drukowane, 
ulotki informacyjne, dyplomy, drukowane książki dla dzieci, 
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książki do malowania, książki do rysowania, książki edukacyj-
ne, podręczniki edukacyjne, książki religijne, obwoluty papie-
rowe na książki, okładki książek, okładki na zeszyty ćwiczeń, 
plakaty reklamowe, programy drukowane, publikacje edu-
kacyjne, publikacje reklamowe, papierowe materiały dydak-
tyczne, banery wystawowe wykonane z papieru, banery wy-
stawowe wykonane z kartonu, bloczki do notowania, bloki 
papierowe, chorągiewki papierowe, obwoluty, papier firmo-
wy, proporczyki z papieru, pudełka z papieru, segregatory, 
skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tecz-
ki papierowe, zakładki do stron, zaproszenia, zeszyty, znaczki, 
28 Zabawki, lalki, pluszowe misie i inne zwierzaki, ubrania 
i akcesoria dla lalek i pluszowych zabawek, puzzle, gry, plan-
sze edukacyjne, 41 Organizacja i prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych, wychowawczych, szkoleniowych, edukacja, 
nauczanie, informacje o edukacji, nauczaniu, instruktaże, 
klubowe usługi - nauczanie, nauczanie religii, organizowa-
nie, prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie 
książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, scenariusze, 
publikacje elektroniczne on-line książek, periodyków, ar-
tykułów, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi trene-
ra osobistego, usługi szkół, wyższych uczelni, poradnictwo 
zawodowe w zakresie edukacji, kształcenia, pomoce dydak-
tyczne w nauczaniu, edukacji.

(210) 531140 (220) 2021 07 02
(731) CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kobylanka

(540) (znak słowny)
(540) LINEO
(510), (511) 9 Światłowody i akcesoria do światłowodów, 
uchwyty odciągowe do kabli światłowodowych, telekomu-
nikacyjnych i elektrycznych.

(210) 531161 (220) 2021 07 06
(731) ZGODA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zgoda.net

(531) 27.05.01, 26.04.05, 27.01.25
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, 
Organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, Usłu-
gi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, Usługi 
agencji public relations, Usługi w zakresie kreowania wi-
zerunku towaru, usługi, firmy, Usługi agencji importowo-
-eksportowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji re-
klamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Reklama bill-
boardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama prasowa, 
Pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu 
reklamowego w radiu i telewizji, Sprzedaż usług reklamo-
wych i usług w zakresie promocji towarów i usług, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Dekorowanie wystaw 
sklepowych, Wynajem powierzchni reklamowych, Agencje 
informacji handlowej, Oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, Analizy kosztów, Analizy rynkowe, 
Audyt, Badania marketingowe, Badania rynku, Badanie opi-
nii publicznej, Prognozy ekonomiczne, Powielanie doku-

mentów, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, Wyszukiwanie 
i sortowanie danych w bazach danych, Obróbka tekstów 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Ogłoszenia reklamowe, Publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, Pokazy towarów, Prezento-
wanie usług, Reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Wycena działalności handlowej, 
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, Kolportaż próbek reklamowych, Pośred-
niczenie w zawieraniu transakcji handlowych, Doradztwo 
handlowe, Przygotowywanie i prowadzenie kampanii re-
klamowych, Promocja towarów, Prowadzenie programów 
lojalnościowych, Projektowanie i wykonywanie tymczaso-
wych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż 
w punkcie handlowym, Rozdawanie materiałów reklamo-
wych w punkcie sprzedaży, Wynajem modelek i modeli 
dla celów promocji sprzedaży, Pozycjonowanie produktów 
na półkach sklepowych, Wynajmowanie nośników rekla-
mowych, Doradztwo personalne, Rekrutacja personelu, 
Pośrednictwo pracy, Dobór personelu za pomocą metod 
psychotechnicznych, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
dukcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów 
muzycznych, Usługi zaopatrywania osób trzecich w towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 
38 Usługi w zakresie zapewniania dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, Usługi udostępniania połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, Przydzielanie dostępu do Internetu, Usługi w za-
kresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazo-
wych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci 
internetowej, Usługi w zakresie internetowego serwisu in-
formacyjnego (usługi agencji prasowej), Usługi zapewnie-
nia dostępu do plików cyfrowych, Agencje informacyjne, 
Agencje prasowe, Udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla 
celów forum dyskusyjnego, Obsługa telekonferencji, Prze-
syłanie informacji, Poczta elektroniczna, Usługi ogłoszeń 
elektronicznych, Usługi w zakresie przesyłania informacji 
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, Usługi do-
starczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
42 Usługi informatyczne, Usługi informatyczne dotyczące 
Internetu, Usługi utrzymania stron internetowych osób 
trzecich, Hosting serwerów, Udostępnianie miejsca na ser-
werach, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek in-
ternetowych, Programowanie komputerowe, Programo-
wanie komputerów na potrzeby internetu, Projektowanie 
systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowa-
nia, Konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Instalowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Konwersja kodów informatycznych 
dla osób trzecich, Aktualizacja, opracowanie, doradztwo, 
konserwacja, zwielokrotnianie, wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego i telefonicznego, Analizy systemów 
komputerowych, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów 
serwerów, Administrowanie sieciowymi stronami kompu-
terowymi i portalami internetowymi, Instalacje oprogra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie komputerów, 
Wypożyczanie serwerów.

(210) 531172 (220) 2021 07 05
(731) FALANA-KOZŁOWSKA JOLANTA, Strzałków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) METODA RUCHÓW ARTYKULCYJNYCH R

(531) 02.09.08, 02.09.10, 24.15.01, 26.11.01, 26.01.03, 27.05.01, 
29.01.12, 27.05.21

(510), (511) 16 Drukowane instrukcje dotyczące metod na-
uczania, Drukowane materiały edukacyjne, Karty, Książki edu-
kacyjne, Małe tablice, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Papierowe materiały dydaktyczne, 
Tabele drukowane, Zeszyty ćwiczeń, Książki z zadaniami dla 
dzieci, Poradniki [podręczniki], Zeszyty do ćwiczeń, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, 38 Emisja filmów za pośrednic-
twem Internetu, Emisja treści wideo, Nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, Nadawanie cyfrowych treści audio, Nadawania 
programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie treści au-
diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 
Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, 
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, 41 Edukacja, Dostarczanie 
informacji edukacyjnych, Nauczanie wyrównawcze w zakresie 
mowy, 44 Terapia mowy, Terapia mowy i słuchu, usługi w zakre-
sie terapii mowy, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej.

(210) 531177 (220) 2021 07 05
(731) KRYSTEK ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelier Paznokcie Marzeń

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.15
(510), (511) 3 Kremy, oliwki, balsamy, peelingi, 41 Szkolenia 
z zakresu usług kosmetycznych, 44 Usługi manicure i pedicure.

(210) 531184 (220) 2021 07 06
(731) MIEJSKI KLUB SPORTOWY CRACOVIA SPORTOWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CRACOVIA NAJSTARSZY KLUB SPORTOWY W POLSCE
(510), (511) 9 Etui na smartfony, Etui na okulary, Maski ochron-
ne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe-
go, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne, do pobrania, 14 Puchary pamiątkowe, Medale, Breloczki 

do kluczy, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Puchary z metali szla-
chetnych, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Artykuły papiernicze do pisania, 
Czasopisma, Foldery, Publikacje periodyczne drukowane, De-
koracje z papieru - flagi, Podkładki na biurko, 18 Torby, Plecaki, 
Portfele, Etui na klucze, Teczki, 21 Kubki, Statuetki, 25 Nakrycia 
głowy, Odzież, Obuwie, Koszulki piłkarskie, Obuwie piłkarskie, 
Repliki kompletów piłkarskich, Znaczniki - narzutki piłkarskie, 
Maski ochronne jako odzież, Akcesoria i części do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, ujęte w tej klasie, 28 Artyku-
ły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry 
sportowe, 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i interneto-
wej następujących towarów: etui na smartfony, etui na okulary, 
maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu 
oddechowego, puchary pamiątkowe, medale, breloczki do klu-
czy, biżuteria i wyroby jubilerskie, puchary z metali szlachetnych, 
materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, artykuły papiernicze do pisania, czasopisma, fol-
dery, publikacje, periodyczne drukowane, dekoracje z papieru 
- flagi, podkładki na biurko, Usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej, detalicznej i internetowej następujących towarów: torby, 
plecaki, portfele, etui na klucze, teczki, kubki, statuetki, nakrycia 
głowy, odzież, obuwie, koszulki piłkarskie, obuwie piłkarskie, re-
pliki kompletów piłkarskich, znaczniki [narzutki] piłkarskie, ma-
ski ochronne jako odzież, akcesoria i części do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, ujęte w tej klasie, artykuły i sprzęt 
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 
41 Szkolenie sportowe, Usługi sportowe, Obozy sportowe, Usłu-
gi rozrywkowe, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych 
i sportowych, Rozrywka w postaci meczów piłkarskich, Usługi 
akademii piłkarskich, Organizacja rezerwacji biletów na imprezy 
sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Prowadzenie imprez spor-
towych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów 
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sporto-
we i kulturalne.

(210) 531194 (220) 2021 07 06
(731) MIEJSKI KLUB SPORTOWY CRACOVIA SPORTOWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS CRACOVIA NAJSTARSZY KLUB SPORTOWY 

W POLSCE

(531) 24.07.01, 25.05.05, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Etui na smartfony, Etui na okulary, Maski ochron-
ne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe-
go, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne, do pobrania, 14 Puchary pamiątkowe, Medale, Breloczki 
do kluczy, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Puchary z metali szla-
chetnych, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Artykuły papiernicze do pisania, 
Czasopisma, Foldery, Publikacje periodyczne drukowane, De-
koracje z papieru - flagi, Podkładki na biurko, 18 Torby, Plecaki, 
Portfele, Etui na klucze, Teczki, 21 Kubki, Statuetki, 25 Nakrycia 
głowy, Odzież, Obuwie, Koszulki piłkarskie, Obuwie piłkarskie, 
Repliki kompletów piłkarskich, Znaczniki - narzutki piłkarskie, 
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Maski ochronne jako odzież, Akcesoria i części do wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, ujęte w tej klasie, 28 Artyku-
ły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry 
sportowe, 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i interneto-
wej następujących towarów: etui na smartfony, etui na okulary, 
maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu 
oddechowego, puchary pamiątkowe, medale, breloczki do klu-
czy, biżuteria i wyroby jubilerskie, puchary z metali szlachetnych, 
materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, artykuły papiernicze do pisania, czasopisma, fol-
dery, publikacje, periodyczne drukowane, dekoracje z papieru 
- flagi, podkładki na biurko, Usługi w zakresie sprzedaży hurto-
wej, detalicznej i internetowej następujących towarów: torby, 
plecaki, portfele, etui na klucze, teczki, kubki, statuetki, nakrycia 
głowy, odzież, obuwie, koszulki piłkarskie, obuwie piłkarskie, re-
pliki kompletów piłkarskich, znaczniki - narzutki piłkarskie, ma-
ski ochronne jako odzież, akcesoria i części do wszystkich wy-
żej wymienionych towarów, ujęte w tej klasie, artykuły i sprzęt 
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 
41 Szkolenie sportowe, Usługi sportowe, Obozy sportowe, Usłu-
gi rozrywkowe, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych 
i sportowych, Rozrywka w postaci meczów piłkarskich, Usługi 
akademii piłkarskich, Organizacja rezerwacji biletów na imprezy 
sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Prowadzenie imprez spor-
towych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów 
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sporto-
we i kulturalne.

(210) 531204 (220) 2021 07 07
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aceflucil
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety, preparaty farmaceu-
tyczne, w tym leki ułatwiające odksztuszanie wydzieliny za-
legającej w drogach oddechowych.

(210) 531207 (220) 2021 07 07
(731) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Huta Żabiowolska
(540) (znak słowny)
(540) INLLOY
(510), (511) 8 Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsłu-
giwane), Narzędzia ręczne, Wielofunkcyjne narzędzia i przy-
rządy ręcznie sterowane do prac pod napięciem oraz części 
do nich, Hybrydowe narzędzia ręczne.

(210) 531210 (220) 2021 07 07
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZOVILEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 Inhibitor ureazy.

(210) 531212 (220) 2021 07 07
(731) AMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREGATA RESTAURACJA

(531) 27.05.01, 18.03.05
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Bary przekąskowe, Bary sałatko-
we, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie ciast, 
Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy fir-
mowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w ka-
wiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żyw-
ność i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizze-
rie, 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, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie 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 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, 
Usługi osobistych kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi pry-
watnego klubu kolacyjnego, Usługi prywatnego klubu picia, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji serwujących 
tempurę, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracji washoku, Usługi restau-
racji z daniami ramen, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, 
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restaura-
cyjne świadczone przez hotele, Usługi w zakresie bankietów, 
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie je-
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dzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wy-
nos, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napo-
je, Usługi zaopatrzenia w żywność, Winiarnie, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości.

(210) 531213 (220) 2021 07 07
(731) KOWALSKA KLAUDIA, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) LuxuryForYou By Klaudia Kowalska
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ludzkimi włosami, 44 Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo.

(210) 531219 (220) 2021 07 06
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) SPACES
(510), (511) 5 Suplementy diety i odżywcze, Olej CBD 
do celów medycznych, Preparaty dietetyczne zawierające 
olej CBD, Guma zawierająca nikotynę do stosowania jako 
środek wspomagający rzucenie palenia, Saszetki zawiera-
jące nikotynę do stosowania jako środek wspomagający 
rzucenie palenia, Plastry zawierające nikotynę do sto-
sowania jako środek wspomagający rzucenie palenia, 
Suplementy diety, Suplementy witaminowe, mineralne 
i odżywcze, Suplementy ziołowe, Suplementy odżywcze 
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, Prepa-
raty wzmacniające witaminy i minerały do stosowania 
doustnego sprzedawane w postaci saszetek do celów 
medycznych, Pastylki wzbogacone witaminami i mine-
rałami do celów farmaceutycznych, Odżywcze produkty 
zastępujące posiłek dla zwiększenia energii, Papierosy bez 
tytoniu do celów leczniczych, Substytuty tytoniu do ce-
lów leczniczych, Zioła do celów leczniczych, w tym zio-
ła suszone, płynne ekstrakty ziołowe i kapsułki ziołowe, 
Preparaty nikotynowe do celów leczniczych, w tym tytoń 
w proszku luzem i w opakowaniach jednostkowych - snus, 
Plastry transdermalne do celów leczniczych, 30 Gumy 
do żucia, Naturalne i ziołowe środki aromatyzujące inne 
niż olejki eteryczne do gum do żucia, pastylek, cukierków, 
miętówek cukrowych i żelków, Pastylki - wyroby cukier-
nicze, Cukierki, Miętówki, Żelki, Produkty jadalne na bazie 
lub z dodatkiem konopi i pochodnych, tj. gumy do żucia, 
pastylki - wyroby cukiernicze, cukierki, miętówki, żelki, 
34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby 
tytoniowe, Substytuty tytoniu nie do celów medycznych, 
Cygara, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Artyku-
ły dla palaczy, Bibułka papierosowa, Gilzy papierosowe, 
Filtry do papierosów, Kieszonkowe urządzenia do skręca-
nia papierosów, Ręczne urządzenia do umieszczania ty-
toniu w papierosowych gilzach, Papierosy elektroniczne, 
Naboje do papierosów elektronicznych, Płyny do elek-
tronicznych papierosów, Wyroby tytoniowe do podgrze-
wania, Urządzenia i części do urządzeń do podgrzewania 
tytoniu, Substytuty tytoniu do celów inhalacji, Papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, Etui na papierosy, Pudełka 
na papierosy, Snus z tytoniem, Tabaka z tytoniem, Snus 
bez tytoniu, Tabaka bez tytoniu, Torebki na nikotynę do-
ustną bez tytoniu nie do użytku medycznego.

(210) 531247 (220) 2021 07 07
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)

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

(210) 531248 (220) 2021 07 07
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN LEASING

(531) 03.07.07, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu kon-
sumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług 
leasingowych, Promowanie usług leasingowych w imieniu 
osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Leasing finansowy, Usłu-
gi udzielania pożyczek i kredytów, Usługi leasingowe, Le-
asing konsumencki zwrotny.

(210) 531252 (220) 2021 07 07
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.07, 03.07.24
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlo-
wej dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kon-
traktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo 
w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie promocji, Usługi w zakresie promocji sprzeda-
ży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
merchandisingu, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie usług finansowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie usług leasingowych 
w imieniu osób trzecich, Usługi pośrednictwa sprzeda-
ży leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo 
w nabywaniu usług leasingowych, 36 Usługi finansowe, 
Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, 
Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradztwo 
kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące 
ubezpieczenia, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie finan-
sów, Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń.

(210) 531253 (220) 2021 07 07
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BOCIAN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.07, 03.07.24
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprze-
daży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie promocji, Usłu-
gi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi merchandisingu, Promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promo-
wanie usług finansowych w imieniu osób trzecich, Promowa-
nie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, Usługi po-
średnictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, 
Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, Usługi po-
średnictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, 
Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, 36 Usługi 
finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi 
leasingowe, Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, 
Doradztwo kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
dotyczące ubezpieczenia, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie 
finansów, Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń.

(210) 531271 (220) 2021 07 07
(731) CECERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ce Cert.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Badania opinii publicznej, 42 Badania 
naukowe.

(210) 531274 (220) 2021 07 07
(731) GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głuchowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPUNKTUJ Z GLS

(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.04
(510), (511) 39 Usługi magazynowe, transportowe, spedy-
cyjne, kurierskie (listy, towary), dystrybucja przesyłek i towa-
rów, Pakowanie produktów.

(210) 531276 (220) 2021 07 07
(731) GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głuchowo

(540) (znak słowny)
(540) ZAPUNKTUJ Z GLS
(510), (511) 39 Usługi magazynowe, transportowe, spedy-
cyjne, kurierskie (listy, towary), Dystrybucja przesyłek i towa-
rów, Pakowanie produktów.

(210) 531278 (220) 2021 07 07
(731) GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głuchowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPUNKTUJ Z GLS

(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 
29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 39 Usługi magazynowe, transportowe, spedy-
cyjne, kurierskie (listy, towary), Dystrybucja przesyłek i towa-
rów, Pakowanie produktów.

(210) 531290 (220) 2021 07 08
(731) PIWPAW PARKINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWPAW.PL

(531) 03.07.04, 19.07.09, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, 43 Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 531292 (220) 2021 07 07
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATOGUARD
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.03, 26.11.09, 
26.11.12

(510), (511) 9 Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami 
biologicznymi, 10 Maski i półmaski medyczne, Maski i pół-
maski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciw-
wirusowej i przeciwgrzybowej, Maski ochronne do użytku 
przez pracowników medycznych, Maski oddechowe do ce-
lów medycznych.

(210) 531298 (220) 2021 06 25
(731) ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) City2

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama prasowa, Reklama radiowa, Rekla-
ma telewizyjna, Reklama billboardowa lub outdoorowa, 
Reklama za pośrednictwem Internetu, Produkcja filmów 
reklamowych, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wy-
najmowanie nośników reklamowych, Przygotowywanie 
reklamy prasowej, radiowej. telewizyjnej, Tworzenie i uak-
tualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, Pu-
blikowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Informacja handlowa, In-
formowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe, Badania ryn-
kowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, 
Badania opinii publicznej, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Organizowanie badań handlowych lub rekla-
mowych we wszystkich środkach przekazu, Organizowanie 
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicz-
nej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania ist-
niejącej bazy klientów, 36 Administrowanie nieruchomościa-
mi, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, Dzierżawa wynajmowanie mieszkań, 
biur i pomieszczeń magazynowych zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, 37 Budownictwo, Prowadzenie działalności 
deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nad-
zór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe 
budynków, Naprawy obiektów budowlanych, Roboty ziem-
ne oraz wodno- inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów 
i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowa-
nie budynków, Tynkowanie.

(210) 531494 (220) 2021 07 13
(731) ROGOZIŃSKI MARCIN, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biżu Biżu

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ze-
garkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami jubilerskimi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami jubilerskimi.

(210) 531495 (220) 2021 07 12
(731) Froneri International Limited, Leeming Bar, GB
(540) (znak słowny)
(540) ICE CREAM ADVENTURE
(510), (511) 29 Desery z produktów mlecznych, Desery 
ze śmietaną, Puddingi mleczne, Jogurty, Napoje mlecz-
ne, Smoothies na bazie mleka, koktajle mleczne, Produkty 
mleczne i substytuty mleczne, Śmietana, Przekąski owoco-
we, Galaretki, dżemy, kompoty, Orzechy przetworzone, Pro-
dukty do smarowania na bazie orzechów, Masło orzechowe, 
30 Produkty lodowe, lody, lody wodne, lizaki mrożone, mro-
żone wyroby cukiernicze, jogurty mrożone, rożki do lodów, 
wafle do lodów, 43 Usługi w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Lodziarnie, Kawiarnie i kafejki, Kafeterie, Bary, Re-
stauracje, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem automatów.

(210) 531497 (220) 2021 07 13
(731) KSIĄŻEK DAMIAN, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dk DAMIAN KSIĄŻEK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 35 Doradztwo i informacja dotycząca rachunko-
wości, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradz-
two księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 
Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość, Księgowość 
administracyjna, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowa-
nie kosztów, Dostarczanie raportów dotyczących informacji 
rachunkowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Po-
rady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, 
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Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, 
Przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, Przy-
gotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przed-
siębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Rachunkowość, 
Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość na rzecz osób 
trzecich, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, 
Skomputeryzowana rachunkowość, Skomputeryzowana 
księgowość, Skomputeryzowane ustalanie wysokości po-
datku [rachunkowość], Sporządzanie bilansów finansowych, 
Sporządzanie sprawozdań finansowych, Usługi doradcze 
dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi w zakresie 
procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi 
wypełniania zeznań podatkowych, Zarządzanie rachunkami 
firm, Zarządzanie rachunkowością, 36 Doradcze usługi zarzą-
dzania finansowego, Analizy danych finansowych, Analizy 
finansowe, Skomputeryzowane analizy finansowe, Doradz-
two finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, 
Doradztwo i analiza finansowa, Finansowe, Profesjonalne 
usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Przygotowywa-
nie analiz finansowych, Dostarczanie informacji związanych 
z kontami finansowymi, Finansowe i inwestycyjne usługi 
konsultacyjne, Skomputeryzowane usługi dotyczące da-
nych finansowych, Skomputeryzowane usługi doradztwa 
finansowego, Skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące działalności finansowej, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie informacji finansowej, Sporządzanie oraz analiza 
raportów finansowych, Sporządzanie raportów i analiz finan-
sowych, Usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek 
gospodarczych [corporate finance], Usługi doradcze finanso-
wo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie spraw finan-
sowych, Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, 
Usługi informacji finansowej, Usługi konsultacyjne dotyczące 
finansów korporacyjnych, Usługi konsultingu finansowego, 
Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, Zarządzanie 
informacją finansową i usługi analityczne.

(210) 531503 (220) 2021 07 13
(731) LLCD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nAxiom

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użyt-
kowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie biurowe, 
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie Busi-
ness Intelligence, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, 
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla 
dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP], Oprogramowa-
nie dla bankowości, Oprogramowanie diagnostyczne 
i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie czyt-
ników kart, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramo-
wanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie 
do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, Oprogramowanie do automa-
tyzacji dokumentów, Oprogramowanie do automatyzacji 
przemysłowej, Oprogramowanie do diagramów, Oprogra-
mowanie do elektronicznych systemów wspomagających 
proces kierowania, Oprogramowanie do handlu detalicz-
nego, Oprogramowanie do produkcji, Oprogramowanie 

do produkcji wspomaganej komputerowo, Oprogramo-
wanie do przesyłania wiadomości on-line, Oprogramo-
wanie do serwera pośredniczącego, Oprogramowanie 
do serwerów baz danych, Oprogramowanie do synchro-
nizacji baz danych, Oprogramowanie do sztucznej inte-
ligencji do analizy, Oprogramowanie do sztucznej inteli-
gencji do monitoringu, Oprogramowanie do testowania 
oprogramowania, Oprogramowanie do uzyskiwania do-
stępu do treści, Oprogramowanie do wsparcia systemu, 
Oprogramowanie do wsparcia produkcji, Oprogramo-
wanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie 
do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie 
do zarządzania ryzykiem operacyjnym, Oprogramowanie 
do zarządzania personelem, Oprogramowanie do zarzą-
dzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządza-
nia finansami, Oprogramowanie do zarządzania procesa-
mi biznesowymi, Oprogramowanie do zarządzania da-
nymi, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klien-
tami, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogra-
mowanie do zarządzania budynkami, Oprogramowanie 
do zarządzania ruchem, Oprogramowanie do zarządzania 
danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie 
do zrobotyzowanej automatyzacji procesów [RPA], Opro-
gramowanie Enterprise Content Management [ECM], 
Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie informa-
tyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
interaktywne, Oprogramowanie interaktywne bazy da-
nych, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie 
komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, Opro-
gramowanie komputerowe [programy] do zarządzania 
bazami danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, 
Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 
Oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów 
i dokumentów, Oprogramowanie komputerowe do łącz-
ności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, Opro-
gramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie 
systemowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowa-
nie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramo-
wanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, Opro-
gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmu-
rze, Oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych 
do systemów kontroli dokumentów, Oprogramowanie 
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania sys-
temami kontroli dokumentów, Oprogramowanie wspo-
magające podejmowanie decyzji, Oprogramowanie 
wspomagające, Oprogramowanie związane ze sztuczną 
inteligencją i nauczaniem maszynowym, Pakiety biuro-
we [oprogramowanie], Pakiety oprogramowania, Pakiety 
oprogramowania komputerowego, Platformy oprogra-
mowania komputerowego, Pobieralne oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania informacjami, Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, 
Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 
Zapisane oprogramowanie komputerowe, Zintegrowa-
ne pakiety oprogramowania, 42 Usługi oprogramowania 
jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do ucze-
nia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci 
neuronalnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 531518 (220) 2021 07 14
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno
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(540) (znak słowny)
(540) LEOPOLD STAW
(510), (511) 29 Ryby, ryby konserwowe, ryby nieżywe, rybne 
potrawy, sardynki, skorupiaki nieżywe, ryby solone, śledzie, 
tuńczyk, żywność przygotowywana z ryb, filety rybne, prze-
ciery rybne, anchois, homary nieżywe, kawior, konserwy ryb-
ne, krewetki [nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], langusty 
[nieżywe], łosoś, małże jadalne nieżywe, małże [mięczaki] 
nieżywe, ostrygi nieżywe, raki nieżywe.

(210) 531519 (220) 2021 07 13
(731) GOLLWITZER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gollwitzer Polska Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 24.15.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzę-
tu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konser-
wacyjnego.

(210) 531529 (220) 2021 07 13
(731) DRERYK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eGabinet

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe dla celów medycz-
nych, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 
42 Projektowanie systemów komputerowych dla celów me-
dycznych, Aktualizacja programów komputerowych dla ce-
lów medycznych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego, Programowanie kompute-
rów, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 44 Kliniki 
medyczne, Pomoc medyczna, Lecznice, Opieka medyczna 
i zdrowotna.

(210) 531541 (220) 2021 07 14
(731) DR.MARCUS INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EP Ellie Pure

(531) 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 3 Aromaty, Esencje i olejki eteryczne, Olejki za-
pachowe, Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty zapa-
chowe, Detergenty do samochodów, Preparaty czyszczące 
do samochodów, Preparaty myjące do pojazdów, Środki za-
pachowe do samochodów, Płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, Szampony do mycia samochodów, 
Szampony do pojazdów, Wosk karnauba do samochodów, 
Wosk samochodowy, Środki odświeżające powietrze [zapa-
chowe], Środki do polerowania samochodów, Środki zapa-
chowe do celów domowych, Mieszanki czyszczące do usu-
wania plam, Powietrze sprężone w puszce do czyszczenia 
i odkurzania, Preparaty do nadawania połysku, Preparaty 
odtłuszczające do silników, Chusteczki nasączone preparata-
mi czyszczącymi, 5 Samochodowe odświeżacze powietrza, 
Odświeżacze powietrza, Materiały pochłaniające zapachy, 
Dezodoranty do samochodów, Spraye odświeżające do po-
mieszczeń, Preparaty do neutralizacji zapachów, Preparaty 
do odświeżania powietrza, Środki do oczyszczania powie-
trza, Preparaty neutralizujące zapachy do użytku na odzieży 
i tekstyliach, Środki usuwające nieprzyjemny zapach z tkanin.

(210) 531542 (220) 2021 07 14
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOMŻA

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.

(210) 531544 (220) 2021 07 14
(731) KUŚ MONIKA, Górsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bar Profesional WYKWALIFIKOWANA OBSŁUGA 

BARMAŃSKA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.11, 05.07.22, 11.03.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering), Serwowa-
nie napojów alkoholowych, Usługi zaopatrzenia w napoje, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Katering obejmujący 
żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Serwowanie jedzenia i napojów, Katering obejmujący żyw-
ność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
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tach wystawienniczych, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spoży-
cia, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 531547 (220) 2021 07 14
(731) NGUYEN PHU HUNG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ys yourshoes.

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Obuwie.

(210) 531549 (220) 2021 07 14
(731) CAPS APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HopX
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 Elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane 
zabawki elektroniczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabaw-
ki zdalnie sterowane, 36 Ubezpieczenia, Działalność finanso-
wa, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządza-
niem inwestycjami w majątek nieruchomy.

(210) 531591 (220) 2021 07 15
(731) ANTONY-THOMAS BERNARD NEW HORIZONS 

ENGLISH SCHOOL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW HORIZONS ENGLISH SCHOOL

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych, Organizacja 
kursów językowych, Kursy językowe, Edukacja językowa, 
Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, 
Tłumaczenia językowe, Organizowanie indywidualnej nauki 
języków, Udostępnianie publikacji elektronicznych związa-
nych z nauką języków, nie do pobrania, Nauczanie języków, 
Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi naucza-
nia języka angielskiego, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi nauki ję-
zyka obcego.

(210) 531599 (220) 2021 07 15
(731) TRADEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TradeDom

(531) 02.09.16, 26.04.01, 26.04.09, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Interfejsy komputerowe, Programy kompu-
terowe [software ładowalny], Oprogramowanie kompute-
rowe, Programy komputerowe przechowywane w formie 
cyfrowej, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, 
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Użytko-
we programy komputerowe do pobrania, Programy sterują-
ce komputerowe nagrane, Oprogramowanie do pobrania, 
35 Usługi w zakresie sprzedaży oprogramowania kompute-
rowego, Komputerowe zarządzanie plikami, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi 
prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszech-
niania wiadomości i aktualności, prowadzenia forów, Pośred-
nictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych, 38 Transfer strumieniowy danych, 42 Usługi 
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Hosting, Oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Analizy systemów komputerowych, Integracja sys-
temów i sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Analiza systemów kompute-
rowych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, Chmura oblicze-
niowa, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Monito-
rowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nie-
autoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących infor-
macji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 
Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z karta-
mi kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, 
Platforma jako usługa (PaaS), Tworzenie platform kompute-
rowych, Administrowanie stronami komputerowymi, Aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, Instalacje oprogramowania komputero-
wego, Programowanie komputerowe, Konwersja danych 
lub dokumentów do postaci elektronicznej, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego, Zarządzanie serwerami, Elektronicz-
ne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii 
zapasowych danych w komputerowych bazach danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania 
danych, Rozwój techniczny elektronicznych przewodników 
po programach, usług internetowych zasobów serwerow-
ni (server hosting), Badania w bazach danych i w Internecie 
w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych, 
Udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technolo-
gii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem 
technologii telekomunikacyjnej, Wynajem oprogramowa-
nia komputerowego, Pozycjonowanie stron internetowych, 
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Usługi projektowania, instalacji, powielania, aktualizacji, kon-
serwacji i wypożyczania oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie konwersji danych przez programy kompu-
terowe, Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, Usługi w zakresie obsługi informatycz-
nej osób trzecich, Usługi zarządzania serwerami, tworzenia 
i utrzymywania serwisów internetowych i multimedialnych, 
Usługi administrowania serwisami internetowymi, Usługi 
w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multime-
dialnych, Usługi w zakresie przetwarzania danych, Opraco-
wywanie projektów techniczno-informatycznych, Usługi 
w zakresie odzyskiwania danych komputerowych, Usługi 
analiz systemów komputerowych i informatycznych, Projek-
towanie elektronicznych systemów przetwarzania danych, 
Integracja sieci systemów informatycznych oraz aplikacji, 
Usługi dostarczania aplikacji przez Internet, Projektowanie 
systemu bezpieczeństwa i ochrony danych, Usługi w zakre-
sie badań i analiz technicznych i prowadzenia prac badaw-
czo-rozwojowych dla osób trzecich, Usługi wydzierżawiania 
programów komputerowych.

(210) 531601 (220) 2021 07 16
(731) FRYC BARTOSZ BFB, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) esarna
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Olejki mi-
neralne [kosmetyki], 5 Suplementy diety, Mineralne suple-
menty odżywcze, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Olejki lecznicze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki 
dietetyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Suplementy żywnościowe, Konopie indyjskie do celów 
medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, olejki 
mineralne [kosmetyki], suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], olejki lecznicze, witaminy 
i preparaty witaminowe, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki 
dietetyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne i odżywcze, dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, suplementy żywnościowe, konopie indyjskie do celów 
medycznych.

(210) 531602 (220) 2021 07 16
(731) FRYC BARTOSZ BFB, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) etygrys
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Olejki mi-
neralne [kosmetyki], 5 Suplementy diety, Mineralne suple-
menty odżywcze, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], Olejki lecznicze, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Dietetyczne 

substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki 
dietetyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Suplementy żywnościowe, Konopie indyjskie do celów 
medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji nastę-
pujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, olejki 
mineralne [kosmetyki], suplementy diety, mineralne suple-
menty odżywcze, suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, olejki 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], olejki lecznicze, witaminy 
i preparaty witaminowe, preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki 
dietetyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów me-
dycznych, preparaty dietetyczne i odżywcze, dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, suplementy żywnościowe, konopie indyjskie do celów 
medycznych.

(210) 531618 (220) 2021 07 15
(731) HILLTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lądek Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coffee Ride

(531) 26.03.02, 11.03.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Kawiarnie.

(210) 531623 (220) 2021 07 16
(731) KORONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, Czerpaki [narzędzia ręczne], Jaja 
(Krajarki do -) [nieelektryczne], Jednorazowe łyżki, Jednora-
zowe noże, Jednorazowe widelce, Komplety sztućców w pu-
dełku, Komplety sztućców wykonane z metali szlachetnych, 
Konserwy (Noże do otwierania -) nieelektryczne, Krajalnice 
chleba [ręcznie obsługiwane], Krajalnice do frytek, Krajalnice 
do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, obsługiwane 
ręcznie, Krajarki do ciasta, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Kra-
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jarki do sera, Krajarki do sera, nieelektryczne, Łyżeczki do her-
baty, Łyżeczki do kawy, Łyżki, Łyżki do grejpfrutów, Łyżki 
do zupy, Łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki, widelce 
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, Łyżki, widelce i noże 
stołowe dla dzieci, Łyżki z tworzyw ulegających biodegrada-
cji, Mandoliny do krojenia warzyw, Mandoliny kuchenne, Na-
rzędzia do cięcia pizzy, Narzędzia ręczne do usuwania oczek 
ananasa, Nieelektryczne krajarki do produktów spożyw-
czych, Nieelektryczne noże kuchenne, Nieelektryczne przy-
rządy do krojenia czosnku, Noże ceramiczne, Noże do chleba 
[obsługiwane ręcznie], Noże do czyszczenia ryb, Noże do fi-
letowania, Noże do krojenia bajgli, Noże do krojenia mięsa, 
Noże do masła, Noże do obierania, Noże do otwierania wina, 
Noże do owoców, Noże do pizzy, Noże do pizzy, nieelek-
tryczne, Noże do rzeźbienia w owocach, Noże do serów, 
Noże do steków, Noże do usuwania rybich łusek, Noże 
do użytku domowego, Noże do warzyw, Noże kucharskie, 
Noże kuchenne, Noże kuchenne do obierania, Noże kuchen-
ne o cienkich ostrzach, Noże ręczne do krojenia mięsa 
do użytku domowego, Noże stołowe, Noże stołowe ze stali 
nierdzewnej, Noże, widelce, łyżki, Noże z tworzyw ulegają-
cych biodegradacji, Nożyce do drobiu, Nożyczki do pizzy, 
Nożyczki do użytku kuchennego, Nożyki do smarowania 
[sztućce], Obieraczki do owoców, nieelektryczne, Obieraczki 
do warzyw [narzędzia ręczne], Obieraczki do warzyw, nie-
elektryczne, Obieraczki do warzyw [noże ręczne], Obieraczki 
ziemniaków [noże], Obieraczki ziemniaków [ręczne], Otwie-
racze do puszek [nieelektryczne], Pamiątkowe łyżeczki dla 
kolekcjonerów, Pizze (Wykrajarki do -) nieelektryczne, Przeci-
naki do folii, Przybory do obierania krewetek, Pudełka przy-
stosowane do sztućców, Rębaki [noże], Ręczne krajalnice 
do warzyw, Ręczne krajarki do warzyw, Ręczne przyrządy 
do krojenia ciasta na makaron, Ręczne przyrządy do obiera-
nia kolb kukurydzy, Ręczne szatkownice kuchenne, Ręczne 
tasaki do warzyw, Ser (Krajarki do -) [nieelektryczne], Srebrna 
zastawa stołowa [sztućce], Srebro stołowe [noże, widelce 
i łyżki], Sztućce, Sztućce dla dzieci, Sztućce do użytku przez 
niemowlęta, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztućce 
z tworzyw ulegających biodegradacji, Tasaki do mięsa [tasaki 
rzeźnicze], Tasaki do siekania mięsa [ręczne], Tasaki [noże], 
Urządzenia do krojenia jajek, Widelce, Widelce do fondue, 
Widelce do mięsa, Widelce do ryb, Widelce do ślimaków, Wi-
delce i łyżki, Widelce sałatkowe, Widelce stołowe ze srebra 
standardowego, Widelce stołowe ze stali nierdzewnej, Wi-
delce (sztućce), Widelce z tworzyw ulegających biodegrada-
cji, Wydrążacze do jabłek, Wydrążacze do owoców, Wydrąża-
cze do warzyw, Wykrajarki do pizzy nieelektryczne, Wyrów-
nywacze ciast, Zastawa stołowa jednorazowego użytku wy-
konana z tworzyw sztucznych [sztućce], 21 Zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, Butelki dla podróżnych, Bu-
telki do picia, Butelki na likier, Butelki na napoje dla podróż-
nych, Butelki (Otwieracze do -), Butelki shakery sprzedawane 
puste, Dzbanki, Filiżanki, nie z metali szlachetnych, Filiżanki 
gliniane, Karafki [do wina lub do wody], Karafki [na alkohol], 
Kielichy do napojów [puchary], Kieliszki, Kieliszki do brandy, 
Kieliszki do koktajli, Kieliszki do koniaku, Kieliszki do likierów, 
Kieliszki do margarity, Kieliszki do sake, Kieliszki do sake 
[nie z metali szlachetnych], Kieliszki do szampana, Kieliszki 
do wina, Kieliszki do wódki, Komplety do likierów, Kubki pa-
pierowe, Kubki plastikowe, Kubki podróżne, Kubki termiczne, 
Kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, Kufle, Literatki, Łyż-
ki do lodów [naczynia barowe], Mieszadełka, Mieszadełka 
do koktajli, Mieszadełka do napojów, Naczynia do mieszania 
koktajli [shakery], Naczynia do napojów, Naczynia na napoje, 
Naczynia szklane do napojów, Nalewaki do butelek, Słomki 
do picia, Syfony do wody gazowanej, Szczypce do lodu, 
Szklane karafki, Szklaneczki [naczynia do picia], Szklanki bez 

uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, Szklanki 
do piwa, Szklanki do whisky, Szklanki [naczynia do picia], 
Czajniki do herbaty [nieelektryczne], Czajniki z gwizdkiem, 
Składane czajniki nieelektryczne, Czajniki nieelektryczne, Pa-
telnie, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia nale-
śników, Patelnie do szwedzkich naleśników, Patelnie grillowe 
wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie nieelektryczne, 
Patelnie typu wok, Smażenie (Patelnie do -), Aluminiowe na-
czynia do gotowania, Głębokie naczynia kuchenne, Koszyki 
piknikowe z naczyniami, Maty pod naczynia przy serwowa-
niu herbaty, Miednice łazienkowe [naczynia], Miednice [na-
czynia], Naczynia, Naczynia [artykuły gospodarstwa domo-
wego], Naczynia ceramiczne, Naczynia do gotowania, Na-
czynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofa-
lowych, Naczynia do gotowania na wolnym ogniu (Nieelek-
tryczne -), Naczynia do opiekania, Naczynia do pieczenia, 
Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia do pieczenia 
wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia wykonane 
z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, Na-
czynia do serwowania potraw, Naczynia do zapiekania, Na-
czynia kuchenne ceramiczne, Naczynia na piknik, Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Naczynia na przystawki 
i dodatki do potraw, Naczynia na suflety, Naczynia nie z me-
tali szlachetnych, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Na-
czynia obiadowe z porcelany, Naczynia (Szczotki do mycia -), 
Naczynia szklane do konserwowania żywności, Naczynia ża-
roodporne, Naczynia żaroodporne [do piekarnika], Naczynia 
żaroodporne [do zapiekanek], Naczynia ze szkła, Naczynia 
żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika na stół, 
Nieelektryczne naczynia do gotowania na wolnym ogniu, 
Piknikowe (Koszyki -) z naczyniami, Podkładki porcelanowe 
pod naczynia, Podstawki pod gorące naczynia do podawa-
nia z piekarnika na stół, Podstawki stołowe pod naczynia, 
Podstawki z tworzyw sztucznych pod naczynia, Szklane na-
czynia do picia, Szklane naczynia żaroodporne, Szklanki, kie-
liszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Szkło [naczynia], 
Talerze z tworzyw sztucznych [naczynia], Garnki, Garnki cera-
miczne, Garnki ciśnieniowe, Garnki ciśnieniowe, nie podgrze-
wane elektrycznie, Garnki do gotowania na parze [sprzęt ku-
chenny], Garnki do gotowania ryżu, inne niż elektryczne, 
Garnki do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne 
[nieelektryczne], Garnki kamienne, Garnki kuchenne, Garnki 
kuchenne [komplety], Nieelektryczne garnki do duszenia po-
traw, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Pod-
kładki pod garnki, Podstawki pod garnki, Podwójne garnki 
do gotowania na parze, Pokrywki do garnków, Pokrywki 
do kubków, Pokrywki do patelni, Pokrywki do rondli, Pokryw-
ki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, Silikonowe pokrywki 
do żywności wielokrotnego użytku, Stojaki na pokrywki 
do garnków, Butelki izolowane, termosy, Termosy, Termosy 
bufetowe na napoje, nieelektryczne, Termosy [butelki ter-
miczne], Termosy do napojów, Termosy do przechowywania 
napojów, Termosy do przechowywania żywności, Termosy 
do użytku w gospodarstwie domowym, Termosy na jedze-
nie, Sufitowe suszarki do bielizny z regulacją wysokości, Su-
szarki do bielizny, Suszarki do naczyń [stojaki], Suszarki 
do odzieży [domowe suszarki do ubrań], Suszarki do sałaty (Ręcz-
ne -), Suszarki do ubrań, Suszarki na pranie, Suszarki-ocieka-
cze do naczyń, Suszarki ścienne na pranie, Suszarki stojako-
we do bielizny [niepodgrzewane], Deski do krojenia, Deski 
do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni, Deski do kro-
jenia do użytku kuchennego, Deski do krojenia kuchenne, 
Deski do krojenia [kuchnia], Deski do krojenia [z rowkami], 
Deski do krojenia ze stali nierdzewnej, Deski do noży, Deski 
do serów, Deski drewniane do grillowania, Drewniane deski 
do krojenia do użytku kuchennego, Drewniane deski do sie-
kania [utensylia], Stolnice, Pojemniki na chleb, Pojemniki 
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na chleb [do użytku kuchennego], Kosze do użytku domo-
wego, Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów 
domowych, Kosze na śmieci, Nieelektryczne zaparzacze 
do kawy z tłokiem, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty.

(210) 531647 (220) 2021 07 16
(731) OĆWIEJA JAROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Tesla - International
(510), (511) 11 Urządzenia grzewcze podłogowe, Instalacje 
ogrzewania podłogowego, Ogrzewanie podłogowe, 19 Deski 
podłogowe, Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi parkieto-
we wykonane z korka, Płyty podłogowe z materiałów nieme-
talowych, 36 Usługi finansowe i monetarne, Usługi walutowe, 
Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi przelewu wa-
luty wirtualnej, Wymiana finansowa, Usługi finansowe w zakre-
sie obrotu akcjami, Usługi maklerskie w obrocie akcjami i obliga-
cjami, Usługi finansowe w zakresie akcji, Handel akcjami, Zarzą-
dzanie akcjami, Usługi maklerskie dotyczące rynków papierów 
wartościowych, Usługi obrotu papierami wartościowymi, Obrót 
towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi w za-
kresie inwestycji w papiery wartościowe, Usługi finansowe zwią-
zane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi 
w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz in-
westorów indywidualnych, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie posiadania papierów wartościowych, 37 Budowa 
podłóg, Montaż podłóg drewnianych, Układanie pokryć pod-
łogowych, Naprawa pokryć podłogowych.

(210) 531648 (220) 2021 07 16
(731) OĆWIEJA JAROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Tesla - Forever - Coin
(510), (511) 36 Usługi finansowe i monetarne, Usługi waluto-
we, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi przele-
wu waluty wirtualnej, Wymiana finansowa, Usługi finansowe 
w zakresie obrotu akcjami, Usługi maklerskie w obrocie akcjami 
i obligacjami, Usługi finansowe w zakresie akcji, Handel akcja-
mi, Zarządzanie akcjami, Usługi maklerskie dotyczące rynków 
papierów wartościowych, Usługi obrotu papierami wartościo-
wymi, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 
Usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, Usługi fi-
nansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościo-
wych, Usługi w zakresie inwestowania w papiery wartościowe 
na rzecz inwestorów indywidualnych, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie posiadania papierów wartościowych.

(210) 531649 (220) 2021 07 16
(731) OĆWIEJA JAROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) T/F/C
(510), (511) 36 Usługi finansowe i monetarne, Usługi walutowe, 
Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi przelewu walu-
ty wirtualnej, Wymiana finansowa, Usługi finansowe w zakresie 
obrotu akcjami, Usługi maklerskie w obrocie akcjami i obligacjami, 
Usługi finansowe w zakresie akcji, Handel akcjami, Zarządzanie 
akcjami, Usługi maklerskie dotyczące rynków papierów warto-
ściowych, Usługi obrotu papierami wartościowymi, Obrót towa-
rami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi w zakresie 
inwestycji w papiery wartościowe, Usługi finansowe związane 
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi w za-
kresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów 
indywidualnych, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
posiadania papierów wartościowych.

(210) 531651 (220) 2021 07 17
(731) BLASTER LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry 
elektroniczne, Karty do gry, Kości do gry, Domino.

(210) 531661 (220) 2021 07 18
(731) LUONG THI XUYEN SPICE & YOU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPICE & YOU

(531) 13.01.08, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napo-
jów, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 531669 (220) 2021 07 19
(731) KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KOLE100RZ
(510), (511) 16 Torby z papieru, Papier do pakowania rekla-
mowy, Chorągiewki reklamowe, Bloczki do pisania, Kalkoma-
nie reklamowe, Przybory do pisania reklamowe, Afisze, Plaka-
ty reklamowe, Kartki pocztowe, Druki, Kalendarze, Podstawki 
do piwa, Papier listowy, Reprodukcje reklamowe, Broszury, 
Opakowania do butelek z kartonu, Fotografie reklamowe, 
Wyroby z kartonu, Katalogi reklamowe, Obwoluty do książek 
reklamowe, Papierowe taśmy przylepne reklamowe, Albumy 
kolekcjonerskie, Sportowe karty do kolekcjonowania, Książki 
dotyczące piłki nożnej, 25 Szaliki, Odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, Daszki na głowę przeciwsłoneczne, Czepki kąpielowe, 
Getry, Kostiumy kąpielowe, Kombinezony, Koszule, Koszulki, 
Nauszniki, Skarpety, Odzież ze skóry i imitacji skóry, Obuwie 
sportowe, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły 
sportowe i gimnastyczne, Gadżety reklamowe takie jak ba-
lony, gwizdki, karty do gry, ozdoby na choinkę, sprzęt węd-
karski, 32 Wody mineralne gazowane i niegazowane, Napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Bezalko-
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holowe preparaty do produkcji napojów, 35 Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, Organizowanie konsumenc-
kich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, Usługi prowadzenia sklepu, 
usługi prowadzenia hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży 
w ramach sklepu internetowego następujących towarów: 
torebek, toreb, aktówek, teczek, tornistrów, worków, portfeli, 
portmonetek, sakiewek, breloków do kluczy, odzieży dam-
skiej, odzieży męskiej, odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć 
głowy, artykułów sportowych i gimnastycznych, gier i zaba-
wek, maskotek, butelek do karmienia, szczoteczek do zębów, 
śliniaczków, śniadaniówek, piórników, długopisów, ołówków, 
linijek, zeszytów, bloków, pocztówek, kalendarzy, materiałów 
drukowanych, podkładek pod mysz, pendrive’ów, planów 
lekcji, papieru listowego, reprodukcji reklamowych, broszur, 
zakładek książkowych, afiszów reklamowych, albumów, opa-
kowań do butelek z kartonu, fotografii reklamowe, wyrobów 
z kartonu, katalogów reklamowych, obwolut do książek re-
klamowych, papierowych taśm przylepnych reklamowych, 
plakatów, puzzli, kart do gry, kart kolekcjonerskich, magne-
sów, balonów, naklejek, smyczek, etui na telefon, zegarów, 
flag, piłek, proporczyków, parasoli, poduszek, kubków, kub-
ków termicznych, kieliszków, kufli, pokali, podstawek pod 
piwo, otwieraczy, filiżanek, tosterów, odznak, napojów bez-
alkoholowych, akcesoriów do domu, książek, biżuterii, zegar-
ków, perfum, ręczników, kuferków kosmetycznych, przybo-
rów papierniczych i piśmienniczych, akcesoriów samocho-
dowych, 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Informa-
cja o edukacji i rekreacji, Kultura fizyczna, Usługi w zakresie 
poprawiania kondycji, organizowanie obozów sportowych, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów, kon-
ferencji, zjazdów, Organizowanie zawodów sportowych, Wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, Wynajmowanie stadionów, 
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury, sportu i rekreacji, 
Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla sportu.

(210) 531676 (220) 2021 07 16
(731) ALFA OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.05, 26.11.12, 05.01.16
(510), (511) 35 Organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, Reklama, Dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, Przygotowywanie kampanii re-
klamowych, Pokazy towarów, Prezentacje towarów i usług, 
36 Agencje nieruchomości, Usługi sprzedaży nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Dzierżawa 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi w zakresie 
wyceny nieruchomości, Administrowanie nieruchomościa-

mi, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi finanso-
we, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje finansowe 
i ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
37 Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budo-
wa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, Budowa dróg, Informacja 
i doradztwo budowlane, Udzielanie informacji on-line zwią-
zanych ze wznoszeniem budynków, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Naprawy budyn-
ków, Przygotowanie terenu [budownictwo], Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), Instalacja osprzętu i wyposażenia 
w budynkach, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Budowa i naprawa instalacji wodociągowych, sanitarnych 
i gazowych, Rozbiórka budynków, Izolowanie budynków, 
Nadzór budowlany, Remont nieruchomości, Remontowanie 
budynków, Sprzątanie budynków oraz powierzchni wokół 
budynków, Wynajem sprzętu budowlanego, Zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi oraz projektami reno-
wacji budynków, 42 Usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz, Usługi architektoniczne w zakresie projek-
towania budynków komercyjnych, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-
nictwem strony internetowej, Projektowanie budowlane, 
Badania techniczne, Badania w dziedzinie budownictwa, 
Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Po-
miary lub badania geologiczne, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, 44 Usługi w zakresie architektury krajobrazu.

(210) 531678 (220) 2021 07 16
(731) ALFA OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 35 Organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, Reklama, Dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, Przygotowywanie kampanii re-
klamowych, Pokazy towarów, Prezentacje towarów i usług, 
36 Agencje nieruchomości, Usługi sprzedaży nieruchomo-
ści, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Dzierżawa 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi w zakresie 
wyceny nieruchomości, Administrowanie nieruchomościa-
mi, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi finanso-
we, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje finansowe 
i ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
37 Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, Budo-
wa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, Budowa dróg, Informacja 
i doradztwo budowlane, Udzielanie informacji on-line zwią-
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zanych ze wznoszeniem budynków, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Naprawy budyn-
ków, Przygotowanie terenu [budownictwo], Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), Instalacja osprzętu i wyposażenia 
w budynkach, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Budowa i naprawa instalacji wodociągowych, sanitarnych 
i gazowych, Rozbiórka budynków, Izolowanie budynków, 
Nadzór budowlany, Remont nieruchomości, Remontowanie 
budynków, Sprzątanie budynków oraz powierzchni wokół 
budynków, Wynajem sprzętu budowlanego, Zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi oraz projektami reno-
wacji budynków, 42 Usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz, Usługi architektoniczne w zakresie projek-
towania budynków komercyjnych, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-
nictwem strony internetowej, Projektowanie budowlane, 
Badania techniczne, Badania w dziedzinie budownictwa, 
Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Po-
miary lub badania geologiczne, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, 44 Usługi w zakresie architektury krajobrazu.

(210) 531685 (220) 2021 07 16
(731) EKO-LED BRZEZIŃSKI, KOZICKI SPÓŁKA JAWNA, 

Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) storin

(531) 26.13.25, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Sterowniki LED, Diody świecące [LED|, Wyświe-
tlacze z diodami LED, Kable i przewody elektryczne, Sterow-
niki elektryczne, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki urzą-
dzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, Elek-
troniczne sterowniki do lamp i opraw oświetleniowych LED, 
Zintegrowane moduły oświetlenia LED, złączki elektryczne, 
Dystrybutory napięcia, Moduły układów scalonych, Zestawy 
układów scalonych, 11 Urządzenia oświetleniowe, Osprzęt 
oświetleniowy, Zespoły świetlne, Instalacje oświetleniowe, 
Lampy LED, Urządzenia oświetleniowe LED, Instalacje oświe-
tleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Taśmy 
LED, Aluminiowe profile LED, Listwy oświetleniowe LED.

(210) 531704 (220) 2021 07 19
(731) PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bio expo warsaw

(531) 02.09.04, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama, Dystrybucja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, Dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Roz-
prowadzanie próbek dla celów reklamowych, Organizowa-

nie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
Pokaz towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usłu-
gi pośrednictwa w sprzedaży, w tym sprzedaży komisowej, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, Prezentowanie produktów w me-
diach dla detalicznego i hurtowego handlu.

(210) 531714 (220) 2021 07 19
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP GOdealer
(510), (511) 36 Handel walutami i wymiana walut w szcze-
gólności on-line w czasie rzeczywistym, Pośrednictwo wa-
lutowe, Dostarczanie informacji dotyczących kursów i no-
towań wymiany walut, Transfery elektroniczne wirtualnych 
walut, Usługi w zakresie wymiany walut i doradztwo, Usługi 
w zakresie ubezpieczania wymiany walut, Usługi w zakresie 
przelewów pieniężnych i walutowych, Udostępnianie infor-
macji związanych z transakcjami walutowymi, Usługi finan-
sowe i bankowe związane z dostarczaniem i operowaniem 
rynkowymi instrumentami finansowymi, Udostępnianie ryn-
ków elektronicznych dla obrotu finansowymi instrumentami 
pochodnymi, Dostarczanie informacji finansowych, Inwesty-
cje kapitałowe, Usługi zawierania transakcji i obrotu: Instru-
mentami finansowymi, informacjami w dziedzinie handlu, 
inwestycji, przedsiębiorstw, rynków finansowych, notowań, 
indeksów i cen giełdowych, Usługi finansowe w zakresie eg-
zekucji i potwierdzeń w związki z transakcjami rozrachunko-
wymi i rozliczeniowymi, Usługi wymiany finansowej, Usługi 
obrotu papierami wartościowymi, usługi finansowe związa-
ne z obrotem towarami, Wszystkie usługi finansowe i banko-
we świadczone w szczególności przez telefon i za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usłu-
gi w zakresie informacji finansowych świadczone on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu w szczególności 
dostarczane za pośrednictwem sieci komputerowych i prze-
kazu satelitarnego, Usługi bankowe udostępniane za pośred-
nictwem aplikacji mobilnych, ułatwiających klientom dostęp 
do konta bankowego z możliwością przeprowadzania ope-
racji bankowych.

(210) 531727 (220) 2021 07 20
(731) KOWALSKI RAFAŁ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) CWI
(510), (511) 39 Świadczenie usług w zakresie wózków 
na rzecz osób trzecich, Transport taksówkowy dla osób 
na wózkach inwalidzkich, Udzielanie informacji związanych 
z wynajmem wózków inwalidzkich, Wypożyczanie wózków 
inwalidzkich, 44 Doradztwo medyczne w zakresie wybie-
rania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaleto-
wych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoni-
ków do chodzenia i łóżek.

(210) 531768 (220) 2021 07 20
(731) JANCZAK PATRYCJA KERABIKE-MYJNIE ROWEROWE, 

Niedrzwica Duża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kerabike MYJNIE ROWEROWE
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, Zrobo-
tyzowane instalacje do mycia pojazdów, Zrobotyzowane 
pralki przemysłowe, Instalacje do automatycznego mycia 
pojazdów, 37 Mycie, Mycie pojazdów, Mycie pojazdów me-
chanicznych, Usługi mycia ciśnieniowego: wypożyczanie 
maszyn do czyszczenia, wynajem sprzętu do mycia i czysz-
czenia.

(210) 531772 (220) 2021 07 20
(731) FORTIS PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice

(540) (znak słowny)
(540) Simetic Fortis
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w formie 
tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, ma-
ści, żeli, Środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, 
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty 
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspo-
magające leczenie, witaminy same lub w połączeniach 
wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, leki, korze-
nie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pocho-
dzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów me-
dycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, wyro-
by medyczne.

(210) 531779 (220) 2021 07 20
(731) WOJTOWICZ DANIEL, Ełk
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 02.01.23, 16.01.14, 29.01.12
(510), (511) 25 Koszulki z nadrukami.

(210) 531785 (220) 2021 07 21
(731) IBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) iBet
(510), (511) 6 Blacharskie materiały budowlane, Budowlane 
materiały metalowe, Markizy metalowe [materiały budowla-
ne], Materiały metalowe na rusztowania budowlane, Metalo-
we materiały budowlane, Metalowe materiały budowlane 
w postaci płyt, Metalowe materiały budowlane w postaci 
arkuszy, Metalowe materiały budowlane w postaci paneli, 
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 

Metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-
-kartonowe [materiały budowlane], Ogniotrwałe materiały 
z metalu [materiały budowlane], Ogniotrwałe budowlane 
materiały metalowe, Stalowe materiały budowlane, Stropy 
[metalowe materiały budowlane], 19 Betonowe materiały 
budowlane, Bloczki budowlane zawierające materiały izola-
cyjne, Budowlane materiały betonowe umacniane tworzy-
wami sztucznymi i włóknem szklanym, Fornir kamienny [ma-
teriały budowlane], Materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, Materiały budowlane na bazie wapna, Materia-
ły budowlane (nie z metalu), Materiały budowlane niemeta-
lowe o właściwościach akustycznych, Materiały budowlane 
przeciwogniowe, Materiały budowlane składające się 
ze szkła, Materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, 
Materiały budowlane z bitumu, Materiały budowlane z drew-
na, Materiały budowlane z kamienia naturalnego, Materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, Materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
Materiały budowlane z włókien mineralnych, Materiały bu-
dowlane ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego ka-
mienia, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
z drewna i sztucznego drewna, Materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów 
i betonu, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Niemetalowe materiały 
budowlane do pokrywania dachu, Niemetalowe materiały 
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Nie-
metalowe materiały budowlane do zabezpieczania budyn-
ków przed ciągami powietrznymi, Niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Ogniotrwałe materia-
ły budowlane, niemetalowe, Ogrodzenie przeciwerozyjne 
[materiały budowlane niemetalowe], Płyta pilśniowa [mate-
riały budowlane], Powłoki [materiały budowlane], Siding wi-
nylowy [materiały budowlane], Słupy betonowe do użytku 
jako materiały budowlane, Szklane materiały budowlane, 
Tektura słomowa [materiały budowlane], 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z blacharskimi materiałami budow-
lanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blacharskimi 
materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z budowlanymi materiałami metalowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z budowlanymi materiałami 
metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mar-
kizami metalowymi [materiały budowlane], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z markizami metalowymi [materiały bu-
dowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materia-
łami metalowymi na rusztowania budowlane, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z materiałami metalowymi na rusz-
towania budowlane, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z metalowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowlany-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi 
materiałami budowlanymi w postaci płyt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowlany-
mi w postaci płyt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci arkuszy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi mate-
riałami budowlanymi w postaci arkuszy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z metalowymi materiałami budowla-
nymi w postaci paneli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci paneli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi mate-
riałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami 
i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z metalowymi narożnikami 
ochronnymi nakładanymi na płyty gipsowo-kartonowe [ma-
teriały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
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z metalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi na pły-
ty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z ogniotrwałymi materiałami 
z metalu [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ogniotrwałymi materiałami z metalu [materiały 
budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ognio-
trwałymi budowlanymi materiałami metalowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwałymi budowlany-
mi materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze stalowymi materiałami budowlanymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze stalowymi materiałami bu-
dowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stro-
pami [metalowe materiały budowlane], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze stropami [metalowe materiały bu-
dowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z betono-
wymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z betonowymi materiałami budowlanymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z bloczkami budowlanymi 
zawierającymi materiały izolacyjne, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z bloczkami budowlanymi zawierającymi ma-
teriały izolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z budowlanymi materiałami betonowymi umacnianymi 
tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z budowlanymi materiałami beto-
nowymi umacnianymi tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fornirem 
kamiennym [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z fornirem kamiennym [materiały budowla-
ne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
budowlanymi i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z materiałami budowlanymi na bazie wapna, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budow-
lanymi na bazie wapna, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami budowlanymi (nie z metalu), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi 
(nie z metalu), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
teriałami budowlanymi niemetalowymi o właściwościach 
akustycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mate-
riałami budowlanymi niemetalowymi o właściwościach aku-
stycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materia-
łami budowlanymi przeciwogniowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami budowlanymi przeciwo-
gniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materia-
łami budowlanymi składającymi się ze szkła, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi składają-
cymi się ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z materiałami budowlanymi wykonanymi z włókna skalnego, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budow-
lanymi wykonanymi z włókna skalnego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami budowlanymi z bitumu, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budow-
lanymi z bitumu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z materiałami budowlanymi z drewna, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z materiałami budowlanymi z drewna, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowla-
nymi z kamienia naturalnego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami budowlanymi z kamienia naturalne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
budowlanymi z materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi 
z materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z materiałami budowlanymi z tworzyw 
sztucznych wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z materiałami budowlanymi z tworzyw 
sztucznych wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży de-

talicznej w związku z materiałami budowlanymi z włókien 
mineralnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mate-
riałami budowlanymi z włókien mineralnych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi 
ze szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
budowlanymi ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z materiałami budowlanymi ze sztucznego kamienia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budow-
lanymi ze sztucznego kamienia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami i elementami budowlanymi i kon-
strukcyjnymi z drewna i sztucznego drewna, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z materiałami i elementami budowla-
nymi i konstrukcyjnymi z drewna i sztucznego drewna, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami i elementa-
mi budowlanymi i konstrukcyjnymi z piasku, kamienia, skał, 
gliny, minerałów i betonu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami i elementami budowlanymi i kon-
strukcyjnymi z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i beto-
nu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z paku, 
smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami i elementami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi mate-
riałami budowlanymi do pokrywania dachu, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z niemetalowymi materiałami 
budowlanymi do pokrywania dachu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z niemetalowymi materiałami bu-
dowlanymi do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi 
materiałami budowlanymi do użytku przy poziomowaniu 
nawierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z niemetalowymi materiałami budowlanymi do zabezpie-
czania budynków przed ciągami powietrznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi materia-
łami budowlanymi do zabezpieczania budynków przed 
ciągami powietrznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z niemetalowymi materiałami i elementami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z niemetalowymi materiałami i elementami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ogniotrwałymi materiałami budowlanymi, niemetalo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwa-
łymi materiałami budowlanymi, niemetalowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ogrodzeniami przeciw-
erozyjnymi [materiały budowlane niemetalowe], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ogrodzeniami przeciwe-
rozyjnymi [materiały budowlane niemetalowe], Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z płytami pilśniowymi 
[materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z płytami pilśniowymi [materiały budowlane], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłokami [ma-
teriały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z powłokami [materiały budowlane], Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z sidingiem winylowym [materiały bu-
dowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sidin-
giem winylowym [materiały budowlane], Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze słupami betonowymi do użyt-
ku jako materiały budowlane, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze słupami betonowymi do użytku jako mate-
riały budowlane, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze szklanymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze szklanymi materiałami budowlany-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tekturą sło-
mową [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tekturą słomową [materiały budowlane].
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(210) 531790 (220) 2021 07 19
(731) KRYSTYNIAK ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANKA KRYSTYNIAK

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.02, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Zawieszki [biżuteria], Naszyjniki [biżu-
teria], Amulety [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Bransoletki [biżu-
teria], Biżuteria ze złota, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria 
ze złotem, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria i wyroby ju-
bilerskie, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Pierścionki [biżu-
teria] z metali szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], 
Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Ar-
tykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Zawieszki do naszyjników, Zawieszki do bransoletek, Zawieszki 
biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, Wisiorki, 
Wisiorki biżuteryjne, Części i akcesoria do biżuterii, Części i ak-
cesoria do przyrządów chronometrycznych, Części i akcesoria 
do przyrządów zegarmistrzowskich, Półszlachetne artykuły 
biżuteryjne, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżu-
teria osobista, Szkatułki na biżuterię, Pudełka na biżuterię [do-
pasowane], Woreczki na biżuterię dopasowane, Pudełka na bi-
żuterię i pudełka na zegarki, Kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i ich imitacje, Kamienie jubilerskie, 20 Meble, Ławy 
[meble], Stoły [meble], Komody [meble], Lustra [meble], Skrzynie 
[meble], Szafy [meble], Pufy [meble], Toaletki [meble], Siedzenia 
[meble], Regały [meble], Szafki [meble], Ruchome przepierzenia 
[meble], Meble do wnętrz, Meble do oranżerii, Meble zawierają-
ce łóżka, Meble do przechowywania, Meble ogrodowe [patio], 
Stojaki na telefony [meble], Stojaki na wino [meble], Wieszaki 
na klucze [meble], Stojaki na książki [meble], Meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, Wieszaki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Półki [meble], Łóż-
ka, Biurka i stoły, Krzesła, Kredensy, toaletki, komody, 35 Usługi 
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami 
sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komer-
cyjnych lub reklamowych, Promowanie dzieł sztuki innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi pośrednictwa w handlu, Reklama 
i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży.

(210) 531796 (220) 2021 07 21
(731) JANIK MIROSŁAW F.H.U. KOBALTO, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) Nanointima
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, dezodoranty osobiste, środki do higieny osobistej, pre-
paraty do higieny intymnej.

(210) 531816 (220) 2021 07 21
(731) Sanofi Mature IP, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) BI-PROFENID
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 531850 (220) 2021 07 21
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) REKITIN IMMUNO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Pre-
paraty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceu-
tyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w po-
staci tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płynnej, 
Preparaty w postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do celów 
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Kro-
ple do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów farma-
ceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki 
powlekane do celów farmaceutycznych, Preparaty farma-
ceutyczne zawierające w swoim składzie witaminy i/tub 
mikroelementy i/lub makroelementy i/lub wyciągi z ziół i/
lub wyciągi z owoców, Preparaty farmaceutyczne w posta-
ci tabletek zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci tabletek powlekanych zawierające w swoim skła-
dzie wyciągi z roślin, Preparaty w postaci płynnej zawiera-
jące w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty w postaci 
kropli zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Leki dla 
ludzi zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki 
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Pigułki do celów farmaceutycznych zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z roślin, Krople do celów 
farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z roślin, Kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki do celów farma-
ceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety inne niż 
do celów leczniczych, suplementy żywności inne niż do ce-
lów leczniczych, środki dietetyczne inne niż do celów leczni-
czych, dietetyczne substancje inne niż do celów leczniczych, 
preparaty roślinne, wszystkie ww. produkty sporządzone 
z towarów zawartych w tej klasie lub w większości z tych 
produktów, Suplementy diety inne niż do celów leczniczych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wy-
ciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/Iub mikroelementy  
i/lub makroelementy, Suplementy żywności inne niż do ce-
lów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy  
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, środki dietetycz-
ne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim skła-
dzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub 
witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(210) 531873 (220) 2021 07 21
(731) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Raj
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(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13, 09.01.07
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, Mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko i produk-
ty mleczne, Żywność dietetyczna Nie do celów leczniczych 
zawarta w tej klasie, 30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienatu-
ralna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa 
(syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, 
Sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Żywność dietetyczna 
na bazie mąki zawarta w tej klasie, 31 Nasiona i ziarna natu-
ralne, Świeże owoce i warzywa.

(210) 531881 (220) 2021 07 23
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKLEP POLSKI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) (znak słowny)
(540) SZYSZKA
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, kosmetyki, dezodoran-
ty osobiste, środki do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, 16 Artykuły papiernicze, pieluszki niemowlęce jed-
norazowe z papieru lub celulozy, papier, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały do prezenta-
cji, Nalepki, naklejki, Taśmy przylepne do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, materiały i torby z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do naklejania 
i/lub pakowania, Drukowane materiały informacyjne, Artykuły 
biurowe, Ulotki, foldery, broszury, Katalogi, Koperty papierowe, 
Torby do pakowania, Wizytówki, Materiały piśmienne, Przybo-
ry do pisania, Artykuły biurowe, formularze, blankiety, druki, 
Etykiety, Emblematy, Afisze, Plakaty, Czasopisma, Kalendarze, 
książki, skorowidze, publikacje, Kartki pocztowe, Obwoluty pa-
pierowe na dokumenty, Papier firmowy, Okładki, obwoluty, 
pudła, segregatory, skoroszyty na dokumenty, Pieczecie 
i stemple, Szyldy, tablice ogłoszeniowe, 29 Mięso, nabiał, jadal-
ne oleje i tłuszcze, przetwory mięsne, Wędliny, Mleko i produk-
ty mleczne, Sery, Jaja, Tłuszcze jadalne i oleje, Ryby i żywność 
produkowana z ryb, Sałatki warzywne i owocowe, Surówki, 
Warzywa gotowane, konserwowane, suszone, mrożone, Owo-
ce gotowane, mrożone, konserwowane, Galaretki, Dżemy, De-
sery jogurtowe, Desery owocowe, Desery mleczne, Schłodzo-
ne desery mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Dese-
ry wykonane z produktów mlecznych, Konfitury, Kompoty, 
Chipsy i chrupki ziemniaczane, Grzyby konserwowane, Zupy, 
Skorupiaki nieżywe, Przetworzone owoce morza, Produkty 
ziemniaczane, mączno-ziemniaczane, Ziemniaki, Suszona 
soja, Soja [przetworzona], Soja konserwowana spożywcza, 
Soja konserwowa do użytku spożywczego, Mleko sojowe, 
Chipsy sojowe, Burgery sojowe, 30 Kawa, herbata, kakao, na-
poje na bazie kawy, herbaty i kakao, przyprawy, wyroby zbo-
żowe, gotowane kurczaki, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Lody, 
Lód, Wyroby piekarnicze, Mąka, Produkty mączne i zbożowe, 
Kawa, Herbata, Kakao, Napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, 
Cukier, Sól, Przyprawy, Ryż, Tapioka, Makarony, Płatki zbożowe, 
Kasze spożywcze, Chipsy (produkty zbożowe), Drożdże, Ciasta 
w proszku, Aromaty do ciast inne niż oleje, proszek do piecze-
nia, Sosy (przyprawy), Sosy do sałatek i mięsa, Sosy do lodów 
i deserów, Sorbety, Schłodzone desery, Desery lodowe, Desery 
z muesli, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Wafle, 
Sushi, Muesli, Musztarda, Majonezy, Bułka tarta, Ciasta, Pizze 
gotowe, potrawy z ryżu i/lub makaronu, Przekąski wykonane 
z mąki sojowej, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe 
desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [na bazie czekola-
dy], Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho-
lowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne produk-

ty do produkcji napojów, 31 Produkty rolnicze i ogrodnicze: 
świeże warzywa i owoce, świeże grzyby, kwiaty naturalne i su-
szone, rośliny suszone do dekoracji, orzechy laskowe, orzechy 
arachidowe, pożywienie dla zwierząt domowych, ziarna (na-
siona), kwiaty naturalne i suszone, cebulki kwiatowe, sadzonki, 
otręby zbożowe, oliwki świeże, Orzechy laskowe, Orzechy ara-
chidowe, Migdały, Pożywienie dla zwierząt domowych, Ryby 
żywe, Zioła ogrodowe świeże, Produkty leśne: drewno w kło-
dach, szyszki z drzew, 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje 
na bazie piwa, Piwo bezalkoholowe, Piwa korzenne, Piwa sło-
dowe, Piwa smakowe, Piwa rzemieślnicze, Piwa Kraftowe, Piwa 
pszeniczne, Beczka piwna, Napoje bezalkoholowe, 33 Wino, 
wyroby alkoholowe, 34 Wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, 
artykuły dla palących, zapałki, zapalniczki, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w sklepach, supermarketach, hipermar-
ketach, mini-marketach lub usługi sprzedaży wysyłkowej 
za pomocą katalogów, poprzez zamówienia za pośrednic-
twem poczty, środków telekomunikacji, lub usługi sprzedaży 
za pośrednictwem stron internetowych, reklama, usługi pro-
mocji, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, 
usługi prezentowania towarów, usługi marketingu bezpośred-
niego, badania rynku, marketing, dystrybucja próbek, organi-
zacja i zarządzanie programami promocyjnymi i motywacyj-
nymi, przechowywanie i odzyskiwanie informacji w zakresie 
handlu detalicznego i hurtowego, aranżacja towarów i aranża-
cja towarów na półkach, kontrola towarów, kontrola zapasów, 
projektowanie opakowań dla handlu, merchandising towa-
rów, usługi administrowania w działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie zarządzania także w dziedzinie rozwiązań 
dotyczących franczyzy, agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania 
opinii publicznej, badania rynku, dekoracja wystaw sklepo-
wych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicz-
nych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personalnego, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, 
druków, prospektów, broszur, prenumerata gazet dla osób 
trzecich, Usługi w zakresie prowadzenia sklepu, obejmujące 
sprzedaż następujących towarów: świeże i gotowe artykuły 
spożywcze, nabiał, jaj, wędliny, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, 
ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb ży-
wych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożo-
nych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych 
owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych 
i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, 
migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, 
konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, prosz-
ków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, 
kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów 
(przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki 
i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy 
i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, wody 
mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholo-
wych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, 
tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów, mrożonek, 
żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, napojów al-
koholowych i piwa, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów 
do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, 
płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zę-
bów, olejków eterycznych, nieleczniczych artykułów toaleto-
wych, mydeł, środków do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, środków wybielających i innych substancji sto-
sowanych w praniu, pieluszek niemowlęcych jednorazowych 
z papieru lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, 
produktów samochodowych, zapalniczek, podpałek i zesta-
wów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków i farma-
ceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazo-
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wych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, 
taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów au-
diowizualnych, oprogramowania komputerowego, artykułów 
papierniczych, papieru pakowego, artykułów piśmiennych, 
gazet, czasopism, map i książek, kalendarzy, toreb, materiałów 
z tworzyw sztucznych do pakowania papier, albumy, fotogra-
fie, broszury, bilety, bielizna stołowa papierowa, afisze, akware-
le, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloki rysunkowe, kalko-
manie, folie z tworzywa sztucznego do pakowania, filtry 
do kawy papierowe, kleje do materiałów papierniczych 
do użytku domowego, reprodukcje graficzne, ręczniki papie-
rowe, rolety papierowe, chusteczki do nosa papierowe, ser-
wetki papierowe, tablice szkolne, torby dopakowania z papie-
ru i tworzyw sztucznych, torby na śmieci, znaczki pocztowe, 
karty, kartki z życzeniami okolicznościowe, przybory kuchen-
ne, przybory gospodarstwa domowego, opakowania i worki, 
opakowania do żywności, szkło i porcelana, szczotki oraz urzą-
dzenia i materiały czyszczące, produkty do utrzymywania 
i konserwacji, świece i znicze, gry i zabawki, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, biżuteria, wyroby tekstylne, artykuły pasman-
teryjne, wyroby ze skóry, sprzęt biurowy, artykuły dekoracyjne, 
artykuły sportowe, produkty związane z rekreacją, ogrodnic-
twem i majsterkowaniem, narzędzia, produkty związanych 
z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urzą-
dzenia i wyposażenie domu, artykuły wyposażenia wnętrz, 
elektryczne urządzenia do gospodarstwa domowego, artyku-
ły dziecięce, urządzenia oświetleniowe, zegarki, zegary, 
36 Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni sklepowych, 
39 Dostarczanie towarów, dystrybucja wody, dostarczanie to-
warów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja gazet, 
paczek i przesyłek, informacja o składowaniu i transporcie, 
usługi kierowcy, magazynowanie, wynajmowanie magazy-
nów, pakowanie produktów, przewożenie ładunków, przewóz 
samochodami ciężarowymi, składowanie, spedycja, informa-
cja o transporcie, usługi kurierskie, wynajmowanie garaży, wy-
pożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie po-
jazdów, 41 Doradztwo zawodowe, porady w zakresie edukacji 
lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, organizowa-
nie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
kształcenie praktyczne, pokazy, nauczanie organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, 43 Usługi gastronomiczne 
(prowadzenie barów, kawiarń, restauracji) podawanie potrwa 
i napojów, Usługi dotyczące restauracji, barów przekąsko-
wych, kawiarni, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi (fast 
food), usługi z zakresu cateringu, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność 
na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie 
on-line, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, li-
cencjonowanie i franczyza w zakresie własności intelektualnej.

(210) 531884 (220) 2021 07 23
(731) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKLEP POLSKI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYSZKA

(531) 05.11.15, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, kosmetyki, dezodo-
ranty osobiste, środki do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, 16 Artykuły papiernicze, pieluszki niemowlęce 
jednorazowe z papieru lub celulozy, papier, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały 
do prezentacji, Nalepki, naklejki, Taśmy przylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, materiały i torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folie z tworzyw 
sztucznych do naklejania i/lub pakowania, Drukowane mate-
riały informacyjne, Artykuły biurowe, Ulotki, foldery, broszury, 
Katalogi, Koperty papierowe, Torby do pakowania, Wizytów-
ki, Materiały piśmienne, Przybory do pisania, Artykuły biuro-
we, formularze, blankiety, druki, Etykiety, Emblematy, Afisze, 
Plakaty, Czasopisma, Kalendarze, książki, skorowidze, publika-
cje, Kartki pocztowe, Obwoluty papierowe na dokumenty, 
Papier firmowy, Okładki, obwoluty, pudła, segregatory, sko-
roszyty na dokumenty, Pieczecie i stemple, Szyldy, tablice 
ogłoszeniowe, 29 Mięso, nabiał, jadalne oleje i tłuszcze, prze-
twory mięsne, Wędliny, Mleko i produkty mleczne, Sery, Jaja, 
Tłuszcze jadalne i oleje, Ryby i żywność produkowana z ryb, 
Sałatki warzywne i owocowe, Surówki, Warzywa gotowane, 
konserwowane, suszone, mrożone, Owoce gotowane, mro-
żone, konserwowane, Galaretki, Dżemy, Desery jogurtowe, 
Desery owocowe, Desery mleczne, Schłodzone desery 
mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Konfitury, Kompoty, Chipsy 
i chrupki ziemniaczane, Grzyby konserwowane, Zupy, Skoru-
piaki nieżywe, Przetworzone owoce morza, Produkty ziem-
niaczane, mączno-ziemniaczane, Ziemniaki, Suszona soja, 
Soja [przetworzona], Soja konserwowana spożywcza, Soja 
konserwowa do użytku spożywczego, Mleko sojowe, Chipsy 
sojowe, Burgery sojowe, 30 Kawa, herbata, kakao, napoje 
na bazie kawy, herbaty i kakao, przyprawy, wyroby zbożowe, 
gotowane kurczaki, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Lody, Lód, 
Wyroby piekarnicze, Mąka, Produkty mączne i zbożowe, 
Kawa, Herbata, Kakao, Napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, 
Cukier, Sól, Przyprawy, Ryż, Tapioka, Makarony, Płatki zbożo-
we, Kasze spożywcze, Chipsy (produkty zbożowe), Drożdże, 
Ciasta w proszku, Aromaty do ciast inne niż oleje, proszek 
do pieczenia, Sosy (przyprawy), Sosy do sałatek i mięsa, Sosy 
do lodów i deserów, Sorbety, Schłodzone desery, Desery lo-
dowe, Desery z muesli, Mrożone mleczne desery w formie 
batonów, Wafle, Sushi, Muesli, Musztarda, Majonezy, Bułka 
tarta, Ciasta, Pizze gotowe, potrawy z ryżu i/lub makaronu, 
Przekąski wykonane z mąki sojowej, Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne produkty do produkcji napojów, 
31 Produkty rolnicze i ogrodnicze: świeże warzywa i owoce, 
świeże grzyby, kwiaty naturalne i suszone, rośliny suszone 
do dekoracji, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, poży-
wienie dla zwierząt domowych, ziarna (nasiona), kwiaty na-
turalne i suszone, cebulki kwiatowe, sadzonki, otręby zbożo-
we, oliwki świeże, Orzechy laskowe, Orzechy arachidowe, 
Migdały, Pożywienie dla zwierząt domowych, Ryby żywe, 
Zioła ogrodowe świeże, Produkty leśne: drewno w kłodach, 
szyszki z drzew, 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje 
na bazie piwa, Piwo bezalkoholowe, Piwa korzenne, Piwa sło-
dowe, Piwa smakowe, Piwa rzemieślnicze, Piwa kraftowe, 
Piwa pszeniczne, Beczka piwna, Napoje bezalkoholowe, 
33 Wino, wyroby alkoholowe, 34 Wyroby tytoniowe, papie-
rosy, cygara, artykuły dla palących, zapałki, zapalniczki, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w sklepach, su-
permarketach, hipermarketach, mini-marketach lub usługi 
sprzedaży wysyłkowej za pomocą katalogów, poprzez za-
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mówienia za pośrednictwem poczty, środków telekomuni-
kacji, lub usługi sprzedaży za pośrednictwem stron interne-
towych, reklama, usługi promocji, dystrybucja materiałów 
reklamowych i promocyjnych, usługi prezentowania towa-
rów, usługi marketingu bezpośredniego, badania rynku, mar-
keting, dystrybucja próbek, organizacja i zarządzanie progra-
mami promocyjnymi i motywacyjnymi, przechowywanie 
i odzyskiwanie informacji w zakresie handlu detalicznego 
i hurtowego, aranżacja towarów i aranżacja towarów na pół-
kach, kontrola towarów, kontrola zapasów, projektowanie 
opakowań dla handlu, merchandising towarów, usługi admi-
nistrowania w działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania także w dziedzinie rozwiązań dotyczących 
franczyzy, agencje importowo-eksportowe, agencje infor-
macji handlowej, agencje reklamowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, do-
bór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nalnego, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, 
druków, prospektów, broszur, prenumerata gazet dla osób 
trzecich, usługi w zakresie prowadzenia sklepu, obejmujące 
sprzedaż następujących towarów: świeże i gotowe artykuły 
spożywcze, nabiał, jaj, wędliny, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, 
ekstraktów mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb ży-
wych, ziół ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożo-
nych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych 
owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych 
i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, 
migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, 
konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, prosz-
ków do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herba-
ty, kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów 
(przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki 
i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy 
i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych, 
wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalko-
holowych, syropów i innych preparatów do produkcji napo-
jów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów, mro-
żonek, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, na-
pojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów i tytoniu, 
akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum 
i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków 
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych 
artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i in-
nych substancji stosowanych w praniu, pieluszek niemowlę-
cych jednorazowych z papieru lub celulozy, artykułów i po-
żywienia dla zwierząt, produktów samochodowych, zapalni-
czek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, le-
karstw, paraleków i farmaceutyków, materiałów i preparatów 
sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, noży i widel-
ców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt 
DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania 
komputerowego, artykułów papierniczych, papieru pakowe-
go, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism, map i książek, 
kalendarzy, toreb, materiałów z tworzyw sztucznych do pa-
kowania papier, albumy, fotografie, broszury, bilety, bielizna 
stołowa papierowa, afisze, akwarele, artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, bloki rysunkowe, kalkomanie, folie z tworzywa 
sztucznego do pakowania, filtry do kawy papierowe, kleje 
do materiałów papierniczych do użytku domowego, repro-
dukcje graficzne, ręczniki papierowe, rolety papierowe, chu-
steczki do nosa papierowe, serwetki papierowe, tablice 
szkolne, torby dopakowania z papieru i tworzyw sztucznych, 
torby na śmieci, znaczki pocztowe, karty, kartki z życzeniami 
okolicznościowe, przybory kuchenne, przybory gospodar-

stwa domowego, opakowania i worki, opakowania do żyw-
ności, szkło i porcelana, szczotki oraz urządzenia i materiały 
czyszczące, produkty do utrzymywania i konserwacji, świece 
i znicze, gry i zabawki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, biżu-
teria, wyroby tekstylne, artykuły pasmanteryjne, wyroby 
ze skóry, sprzęt biurowy, artykuły dekoracyjne, artykuły spor-
towe, produkty związane z rekreacją, ogrodnictwem i maj-
sterkowaniem, narzędzia, produkty związanych z wystrojem 
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzenia 
i wyposażenie domu, artykuły wyposażenia wnętrz, elek-
tryczne urządzenia do gospodarstwa domowego, artykuły 
dziecięce, urządzenia oświetleniowe, zegarki, zegary, 
36 Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni sklepo-
wych, 39 Dostarczanie towarów, dystrybucja wody, dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystry-
bucja gazet, paczek i przesyłek, informacja o składowaniu 
i transporcie, usługi kierowcy, magazynowanie, wynajmowa-
nie magazynów, pakowanie produktów, przewożenie ładun-
ków, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie, spe-
dycja, informacja o transporcie, usługi kurierskie, wynajmo-
wanie garaży, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
wypożyczanie pojazdów, 41 Doradztwo zawodowe, porady 
w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje 
o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowa-
nie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne, pokazy, 
nauczanie organizowanie i prowadzenie seminariów, organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, publikacja elektroniczna on-line książek i pe-
riodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, 43 Usługi gastronomiczne (prowadzenie barów, kawiarń, 
restauracji) podawanie potrwa i napojów, Usługi dotyczące 
restauracji, barów przekąskowych, kawiarni, kantyn oraz sieci 
barów szybkiej obsługi (fast food), usługi z zakresu cateringu, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi z zakresu za-
opatrywania w żywność na zamówienie za pomocą sieci 
komputerowej w systemie on-line, 45 Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, licencjonowanie i franczyza w za-
kresie własności intelektualnej.

(210) 531901 (220) 2021 07 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE MLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JK KSIĘŻAK

(531) 03.01.06, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(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 
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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 
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) 531916 (220) 2021 07 23
(731) CAŁKA STANISŁAW DOM, Łapczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY KRUK

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 3 Artykuły chemii gospodarczej w postaci pły-
nów, mleczka, proszku, żelu, pasty do mycia szkła, ceramiki, 
drewna, metalu i tworzyw sztucznych, Kosmetyki samocho-
dowe, Materiały, środki ścierne i polerujące, Środki do usuwa-
nia farby, lakieru, kamienia kotłowego, rdzy, środki do czysz-
czenia rur instalacyjnych, preparaty do odtłuszczania, pasty, 
środki do mebli, podłóg, skór, materiałów skóropodobnych, 
karoserii pojazdów, Artykuły kosmetyczne i pielęgnacyjne 
dla ludzi i zwierząt.

(210) 531917 (220) 2021 07 23
(731) CAŁKA STANISŁAW DOM, Łapczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inwest DOM

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, informacje finansowe, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego, po-
średnictwo finansowe w udzielaniu kredytów hipotecznych, 
konsumpcyjnych, inwestycyjnych, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, 
wycena finansowa nieruchomości, wynajmowanie miesz-
kań, domów i nieruchomości, 37 Budownictwo, usługi bu-
dowlane, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa.

(210) 531952 (220) 2021 07 26
(731) SOTIMA SPÓŁKA CYWILNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) rs reh-sport.pl

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Artykuły sportowe.

(210) 531968 (220) 2021 07 26
(731) RABIONEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTHOS

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, czapki, kapelusze, berety.

(210) 531969 (220) 2021 07 26
(731) KUŚMIERKIEWICZ-TOUREL MARIELLE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rozwojowa mama

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne, Publi-
kacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Książki elek-
troniczne do pobrania, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, Biuletyny 
informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Książki, Książ-
ki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki 
z zadaniami dla dzieci, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, 28 Zabawki, Zabawki drewniane, 
Zabawki dmuchane, Zabawki nakręcane, Zabawki muzycz-
ne, Zabawki elektroniczne, Elektroniczne zabawki do nauki, 
Pluszowe zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki modu-
łowe, Zabawki inteligentne, Edukacyjne gry elektroniczne, 
Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Inteligentne pluszo-
we zabawki, Inteligentne roboty do zabawy, Lalki, Maty z za-
bawkami dla niemowląt, Maty z puzzli piankowych [zabaw-
ki], Maty do zabawy do użytku z pojazdami zabawkowymi, 
Huśtawki, Figurki do zabawy, Misie pluszowe, Misie wypcha-
ne, Grzechotki, Modele [zabawki], Puzzle, Puzzle [zabawki], 
Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Elektro-
niczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, Gry, Gry 
towarzyskie, Gry akcji zręcznościowe, Gry z obręczami, Gry 
planszowe, Elektroniczne gry planszowe, Etui transportowe 
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specjalnie zaprojektowane do użytku wraz z grami przeno-
śnymi, Zestawy gier planszowych, Wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Konstrukcje 
do zabawy dla dzieci, Zabawki do użytku w wózkach dziecię-
cych, Artykuły do zabawy dla dzieci, Zabawki do zawieszania 
w łóżeczkach dziecięcych, Aparatura do zabawy w pomiesz-
czeniu dla dzieci, Zabawki dla dzieci, 35 Usługi reklamowe, 
Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi 
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii społecznych, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami 
naukowymi, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Doradztwo marketingowe w zakre-
sie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdro-
wotnych, 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów on-li-
ne, Usługi komunikacji internetowej, Transmisja audio, Trans-
misja krótkich wiadomości, Transmisja dźwięku, wideo i infor-
macji, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
41 Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świad-
czone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne, Usługi do-
radztwa edukacyjnego, Edukacyjne usługi doradcze, Usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla 
dorosłych i dzieci, Publikowanie książek, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publiko-
wanie multimedialne książek, Publikowanie książek i recenzji, 
Usługi pisania blogów, Publikowanie, Publikowanie tekstów, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie multimediów, Publikowanie literatury 
instruktażowej, Nauczanie, Edukacja [nauczanie], Kształcenie 
ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie informacji o nauczaniu  
on-line, Publikacja materiałów edukacyjnych, Rozpowszech-
nianie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publi-
kowanie materiałów multimedialnych on-line, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Edu-
kacja, Edukacja dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Seminaria 
edukacyjne, Informacja o edukacji, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Or-
ganizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Orga-
nizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie 
seminariów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi informa-
cyjne dotyczące edukacji, Sympozja związane z edukacją, 
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Organizowa-
nie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, Warsztaty w celach edukacyj-
nych, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Konkursy (Orga-

nizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizowanie semi-
nariów związanych z edukacją, Usługi doradcze w zakresie 
edukacji, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, Wydawanie biuletynów, Usługi w zakresie publikacji 
biuletynów.

(210) 531970 (220) 2021 07 26
(731) KUŚMIERKIEWICZ-TOUREL MARIELLE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rozwojowa mama

(531) 02.03.01, 26.01.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne, Publi-
kacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Książki elek-
troniczne do pobrania, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, Biuletyny 
informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Książki, Książ-
ki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki 
z zadaniami dla dzieci, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, 28 Zabawki, Zabawki drewniane, 
Zabawki dmuchane, Zabawki nakręcane, Zabawki muzycz-
ne, Zabawki elektroniczne, Elektroniczne zabawki do nauki, 
Pluszowe zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki modu-
łowe, Zabawki inteligentne, Edukacyjne gry elektroniczne, 
Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Inteligentne pluszo-
we zabawki, Inteligentne roboty do zabawy, Lalki, Maty z za-
bawkami dla niemowląt, Maty z puzzli piankowych [zabaw-
ki], Maty do zabawy do użytku z pojazdami zabawkowymi, 
Huśtawki, Figurki do zabawy, Misie pluszowe, Misie wypcha-
ne, Grzechotki, Modele [zabawki], Puzzle, Puzzle [zabawki], 
Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Elektro-
niczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, Gry, Gry 
towarzyskie, Gry akcji zręcznościowe, Gry z obręczami, Gry 
planszowe, Elektroniczne gry planszowe, Etui transportowe 
specjalnie zaprojektowane do użytku wraz z grami przeno-
śnymi, Zestawy gier planszowych, Wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Konstrukcje 
do zabawy dla dzieci, Zabawki do użytku w wózkach dziecię-
cych, Artykuły do zabawy dla dzieci, Zabawki do zawieszania 
w łóżeczkach dziecięcych, Aparatura do zabawy w pomiesz-
czeniu dla dzieci, Zabawki dla dzieci, 35 Usługi reklamowe, 
Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi reklamowe 
i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi 
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
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twem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamo-
we w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
kwestii społecznych, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
mocami naukowymi, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii zdrowotnych, 38 Komunikacja za pośrednictwem blo-
gów on-line, Usługi komunikacji internetowej, Transmisja audio, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja dźwięku, wideo i in-
formacji, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
41 Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świad-
czone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne, Usługi do-
radztwa edukacyjnego, Edukacyjne usługi doradcze, Usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla 
dorosłych i dzieci, Publikowanie książek, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publiko-
wanie multimedialne książek, Publikowanie książek i recenzji, 
Usługi pisania blogów, Publikowanie, Publikowanie tekstów, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie multimediów, Publikowanie literatury 
instruktażowej, Nauczanie, Edukacja [nauczanie], Kształcenie 
ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie informacji o nauczaniu  
on-line, Publikacja materiałów edukacyjnych, Rozpowszech-
nianie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publi-
kowanie materiałów multimedialnych on-line, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Edu-
kacja, Edukacja dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Seminaria 
edukacyjne, Informacja o edukacji, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Or-
ganizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Orga-
nizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie 
seminariów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi informa-
cyjne dotyczące edukacji, Sympozja związane z edukacją, 
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Organizowa-
nie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących szkoleń, Warsztaty w celach edukacyj-
nych, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Konkursy (Orga-
nizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizowanie semi-
nariów związanych z edukacją, Usługi doradcze w zakresie 
edukacji, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkolenio-
wych, Wydawanie biuletynów, Usługi w zakresie publikacji 
biuletynów.

(210) 531995 (220) 2021 07 26
(731) DRZEWIECKA PATRYCJA PATTI RUNY, Katarzynin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Patti Runy

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 18 Pasy, smycze, uprzęże, nakrycia dla zwierząt, 
okrycia i odzież tekstylna dla zwierząt, 20 Meble i budy dla 
zwierząt domowych, Legowiska, Poduszki i posłania dla 
zwierząt domowych, Stojaki na pasze, słupki do drapania dla 
kotów, przyrządy do ostrzenia pazurów przez koty (drapaki), 
21 Miski, miseczki, miski ze szkła, miski z kryształu, Kuwety 
na nieczystości dla zwierząt, grzebienie dla zwierząt, Szczot-
ki dla koni, Poidła, żłoby dla zwierząt, 31 Karma dla zwierząt 
domowych, Piasek, żwirek i ściółka dla zwierząt domowych, 
35 Reklama i usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej, 
wysyłkowej i za pośrednictwem internetu pasów, smyczy, 
uprzęży, nakryć dla zwierząt, Okryć i odzieży tekstylnej dla 
zwierząt, Mebli i bud dla zwierząt domowych, Poduszek i po-
słań dla zwierząt domowych, Stojaków na pasze, słupków 
do drapania dla kotów, przyrządów do ostrzenia pazurów 
przez koty (drapaków), misek, miseczek, misek ze szkła, misek 
z kryształu, kuwet na nieczystości dla zwierząt, grzebieni dla 
zwierząt, szczotek dla koni, poideł, żłobów dla zwierząt, kar-
my dla zwierząt domowych, Piasku, żwirku i ściółki dla zwie-
rząt domowych, 42 Projektowanie wyrobów i akcesoriów dla 
zwierząt domowych, w tym ze skóry lub z użyciem skóry.

(210) 532003 (220) 2021 07 27
(731) LIDER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.03.11, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.22
(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-
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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 urzą-
dzenia do monitorowania, Zdalne urządzenia kontroli punk-
tów wejściowych, Zdalne urządzenia zapisujące, Aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
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 

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-
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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, 

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, 
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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, 

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) 532006 (220) 2021 07 26
(731) MIOLLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokre
(540) (znak słowny)
(540) MIOLLI
(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) 532027 (220) 2021 07 27
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit REGULAR do lil SOLID FILTR ZAWIERA PLASTIK 

Wkłady tytoniowe Fiit zaprojektowane do użytku 
tylko z lil SOLID 20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH



Nr  ZT35/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 
26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11

(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cyga-
ra, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku 
w papierosach elektronicznych, Ciekła roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olej-
ki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki dla 
palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki 
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery 
do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym 
zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji papierosów 
elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektro-
nicznych, Produkty czyszczące do papierosów elektronicz-
nych, Przybory do czyszczenia papierosów elektronicznych, 
Urządzenia do czyszczenia papierosów elektronicznych, 
Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów elektro-
nicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Po-
jemniki na urządzenia elektroniczne do podgrzewania pa-
pierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substytu-
tów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów elektronicz-
nych.

(210) 532028 (220) 2021 07 27
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit MARINE do lil SOLID FILTR ZAWIERA PLASTIK 

Wkłady tytoniowe Fiit zaprojektowane do użytku 
tylko z lil SOLID 20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 
26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11

(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cyga-
ra, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku 
w papierosach elektronicznych, Ciekła roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olej-
ki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki dla 
palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki 
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery 
do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym 
zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji papierosów 
elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektro-
nicznych, Produkty czyszczące do papierosów elektronicz-
nych, Przybory do czyszczenia papierosów elektronicznych, 

Urządzenia do czyszczenia papierosów elektronicznych, 
Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów elektro-
nicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń 
bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, 
Pojemniki na urządzenia elektroniczne do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substy-
tutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów elektro-
nicznych.

(210) 532029 (220) 2021 07 27
(731) KARO CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) franzky STARY BROWAR W MIEDZIANCE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty toaletowe, 32 Piwo, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe o smaku 
piwa, Napoje bezalkoholowe, Woda mineralna [napoje], 
Woda [napoje], 41 Koncerty muzyczne, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Pokazy filmów kinowych, Poka-
zy filmów kinematograficznych i kinowych, Organizowanie 
spektakli rozrywkowych, Wystawianie spektakli na żywo, Or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 Usługi 
barów i restauracji, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kate-
ringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wa-
kacyjne i turystyczne, Pensjonaty, domy gościnne.

(210) 532057 (220) 2021 07 28
(731) JUST JOIN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK
(540) (znak słowny)
(540) HelloHR
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne 
i reklamowe, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sie-
ci komputerowej, Dostarczanie biznesowych i handlowych 
informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie 
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach 
handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, Reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi 
doradcze pośrednictwa pracy, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem i zatrudniania, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Opraco-
wywanie CV dla osób trzecich, Reklama, Rekrutacja personelu, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Anali-
zy badań rynkowych, Badania rynku i badania marketingowe, 
Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, Wynajem czasu 
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reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Organizowanie i prowadzenie targów rekru-
tacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w ce-
lach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach handlowych, 38 Zapewnianie dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, Dostarczanie dokumentów  
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Do-
starczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, Elektronicz-
na transmisja danych, Przesyłanie informacji przez sieci kompu-
terowe, Przesyłanie informacji drogą on-line, Usługi komunikacji 
komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Łączność poprzez 
terminale komputerowe, Usługi komputerowych tablic ogło-
szeń, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem plat-
form i portali internetowych, Przydzielanie dostępu do baz da-
nych w Internecie, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Usługi w zakresie konferencji, Informacje 
dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego 
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 532059 (220) 2021 07 28
(731) TECHOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 D REAKTOR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.19, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 1 Chemikalia w przemyśle, 7 Długopisy do dru-
ku 3D, 17 Włókna z tworzywa sztucznego do druku 3D, 
35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektronicznego. Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie kart pamięci. Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
silników. Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akumulato-
rów, 40 Drukowanie 3D.

(210) 532091 (220) 2021 07 27
(731) DĘBICKA GABRIELA, Koszarawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beskidzka Ostoja 800 m n. p. m.

(531) 29.01.02, 27.05.01, 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 07.01.09, 
07.03.11

(510), (511) 43 Wynajem zakwaterowania 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) 532095 (220) 2021 07 28
(731) KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.04, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.14
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Etui na akcesoria optyczne, 
Futerały na urządzenia optyczne, Laboratoryjne urządzenia 
optyczne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Oku-
lary, Soczewki [szkła] optyczne, 16 Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Broszury, 
Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe w dziedzinie 
optyki, Czasopisma fachowe w zakresie optyki, Drukowane 
dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informacyjne, Dru-
kowane komunikaty prasowe, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], Ilustrowane albu-
my, Kalendarze, Katalogi, Książki edukacyjne, Książki, Materia-
ły drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
Notatniki [notesy], Periodyki [czasopisma], Pióra i długopisy 
[artykuły biurowe], Podręczniki [książki], Poradniki [podręcz-
niki], Prospekty, Publikacje drukowane, Teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z no-
tatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Ulotki, Wydaw-
nictwa z zakresu optyki, Zakładki do książek, 35 Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, Dostarczanie informacji marketingowej 
w dziedzinie optyki, Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacja 
o działalności gospodarczej, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych w branży optycznej, Pomoc przy zarządzaniu 
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przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promowanie [reklama] działalności gospodar-
czej w branży optycznej, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich w branży optycznej, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich z branży optycznej za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Promowanie wydarzeń specjal-
nych z dziedziny optyki, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi analizy i informa-
cji biznesowej oraz badania rynkowe w branży optycznej, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne w branży optycznej, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów w branży optycznej, 
41 Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego w branży 
optycznej, Doradztwo zawodowe w zakresie optyki okula-
rowej, Kształcenie praktyczne [pokazy] w zakresie optyki, 
Kursy korespondencyjne w dziedzinie optyki, Kursy szkole-
niowe w dziedzinie optyki, Kursy szkoleniowe w zakresie pla-
nowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem w branży optycznej, Nauczanie 
i szkolenia w zakresie zagadnień optycznych, Organizacja 
kwizów, gier i zawodów w dziedzinie optyki, Organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych i edukacyjnych w dziedzi-
nie optyki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, warsztatów [szkolenie] w dziedzinie optyki, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w branży optycznej, Organizowanie imprez edukacyjnych 
w dziedzinie optyki, Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka] w branży optycznej, Organizowanie pokazów 
i widowisk w celach edukacyjnych w dziedzinie optyki, Orga-
nizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, edukacyjnych, 
biznesowych, handlowych w zakresie optyki, Przekazywanie 
know-how [szkolenia] z dziedziny optyki, Przeprowadza-
nie i organizacja egzaminów edukacyjnych dla optyków, 
Przygotowywanie i opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów w branży optycznej, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie książek i czasopism elektronicz-
nych on-line, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 
z branży optycznej, Sprawdziany edukacyjne w zakresie 
optyki, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie optyki, Szkolenia 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi eg-
zaminowania (edukacyjne) w branży optycznej, Usługi szko-
lenia i kształcenia zawodowego w branży optycznej, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie] w dziedzinie optyki, Usługi 
w zakresie przygotowywania programów nauczania w bran-
ży optycznej, Wydawanie biuletynów, czasopism, czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, gazet, katalogów, pro-
spektów z dziedziny optyki, Wydawanie nagród edukacyj-
nych w dziedzinie optyki, 42 Badania naukowe, Laboratoria 
optyczne, Medyczne badania naukowe, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami w dziedzinie optyki, 
Tworzenie stron internetowych dla branży optycznej, Usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, 44 Badania optycz-
ne, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Ekspertyzy 
w dziedzinie optyki i usług optycznych, Porady w zakresie 
usług optycznych, Usługi optyczne, Usługi rzeczoznawców 
z zakresu optyki i usług optycznych.

(210) 532096 (220) 2021 07 28
(731) KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA, 

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

(531) 02.09.04, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.14
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Etui na akcesoria optyczne, 
Futerały na urządzenia optyczne, Laboratoryjne urządzenia 
optyczne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Oku-
lary, Soczewki [szkła] optyczne, 16 Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Broszury, 
Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe w dziedzinie 
optyki, Czasopisma fachowe w zakresie optyki, Drukowane 
dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informacyjne, Dru-
kowane komunikaty prasowe, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], Ilustrowane albu-
my, Kalendarze, Katalogi, Książki edukacyjne, Książki, Materia-
ły drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
Notatniki [notesy], Periodyki [czasopisma], Pióra i długopisy 
[artykuły biurowe], Podręczniki [książki], Poradniki [podręcz-
niki], Prospekty, Publikacje drukowane, Teczki z notatnikiem 
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z no-
tatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Ulotki, Wydaw-
nictwa z zakresu optyki, Zakładki do książek, 35 Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, Dostarczanie informacji marketingowej 
w dziedzinie optyki, Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacja 
o działalności gospodarczej, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych w branży optycznej, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promowanie [reklama] działalności gospodar-
czej w branży optycznej, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich w branży optycznej, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich z branży optycznej za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Promowanie wydarzeń specjal-
nych z dziedziny optyki, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi analizy i informa-
cji biznesowej oraz badania rynkowe w branży optycznej, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne w branży optycznej, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów w branży optycznej, 
41 Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego w branży 
optycznej, Doradztwo zawodowe w zakresie optyki okula-
rowej, Kształcenie praktyczne [pokazy] w zakresie optyki, 
Kursy korespondencyjne w dziedzinie optyki, Kursy szkole-
niowe w dziedzinie optyki, Kursy szkoleniowe w zakresie pla-
nowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem w branży optycznej, Nauczanie 
i szkolenia w zakresie zagadnień optycznych, Organizacja 
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kwizów, gier i zawodów w dziedzinie optyki, Organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych i edukacyjnych w dziedzi-
nie optyki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, warsztatów [szkolenie] w dziedzinie optyki, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w branży optycznej, Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka] w branży optycznej, Organizowanie pokazów 
i widowisk w celach edukacyjnych w dziedzinie optyki, Orga-
nizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, edukacyjnych, 
biznesowych, handlowych w zakresie optyki, Przekazywanie 
know-how [szkolenia] z dziedziny optyki, Przeprowadza-
nie i organizacja egzaminów edukacyjnych dla optyków, 
Przygotowywanie i opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów w branży optycznej, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie książek i czasopism elektronicz-
nych on-line, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 
z branży optycznej, Sprawdziany edukacyjne w zakresie 
optyki, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie optyki, Szkolenia 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi eg-
zaminowania (edukacyjne) w branży optycznej, Usługi szko-
lenia i kształcenia zawodowego w branży optycznej, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie] w dziedzinie optyki, Usługi 
w zakresie przygotowywania programów nauczania w bran-
ży optycznej, Wydawanie biuletynów, czasopism, czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, gazet, katalogów, pro-
spektów z dziedziny optyki, Wydawanie nagród edukacyj-
nych w dziedzinie optyki, Organizowanie imprez edukacyj-
nych w dziedzinie optyki, 42 Badania naukowe, Laboratoria 
optyczne, Medyczne badania naukowe, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami w dziedzinie optyki, 
Tworzenie stron internetowych dla branży optycznej, Usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, 44 Badania optycz-
ne, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Ekspertyzy 
w dziedzinie optyki i usług optycznych, Porady w zakresie 
usług optycznych, Usługi optyczne, Usługi rzeczoznawców 
z zakresu optyki i usług optycznych.

(210) 532098 (220) 2021 07 28
(731) POLENTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) POLENTEX
(510), (511) 6 Wycieraczki systemowe zawierające elemen-
ty z aluminium przeznaczone do wycierania obuwia, Wy-
cieraczki do wycierania obuwia wykonane z aluminium, 
35 Usługi sprzedaży prowadzone stacjonarnie jak również 
w trybie on-line, przez strony internetowe oraz za pośred-
nictwem innych środków komunikacji elektronicznej wy-
cieraczek do wycierania obuwia, systemowych wycieraczek 
do wycierania obuwia, aluminiowych wycieraczek do wycie-
rania obuwia, wycieraczek pod drzwi, mat służących do wy-
cierania obuwia.

(210) 532103 (220) 2021 07 28
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) NEO CLUB CLICK
(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby 
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nic do celów medycznych), 
Wszystkie do podgrzewania, a nie do spalania, Artykuły dla 
palaczy, Urządzenia elektroniczne i ich części do podgrze-
wania tytoniu.

(210) 532105 (220) 2021 07 28
(731) SWIATLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) kokofir
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
29 Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy, nasiona, roślin strączkowych, 32 Na-
poje bezalkoholowe, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 
43 Usługi zaopatrzeniowe w żywności i napoje.

(210) 532118 (220) 2021 07 28
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neo designed for glo Lounge Click MOMENT RANGE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.01.01, 
26.01.12

(510), (511) 34 Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby 
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Wszystkie wyżej wymienione towary do podgrzewania, 
a nie do spalania, Artykuły dla palaczy, Urządzenia elektro-
niczne i ich części do podgrzewania tytoniu.

(210) 532119 (220) 2021 07 29
(731) MŁYNARSKI ANTONI I-MAR PRZEDSIĘBIORSTWO 

KAMIENIARSKIE, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-MAR

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.04, 26.13.25, 26.13.99, 29.01.12, 
27.05.01

(510), (511) 19 Wyroby kamieniarskie, 40 Obróbka marmuru, 
42 Wzornictwo przemysłowe.

(210) 532121 (220) 2021 07 28
(731) INTERHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IH InterHal
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(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa i naprawa magazynów, Budowa sto-
isk i sklepów targowych, Budownictwo, Budownictwo pod-
wodne, Budownictwo portowe, Informacja o naprawach, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Izolowanie bu-
dynków, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi doradztwa 
budowlanego, 42 Projektowanie budowlane, Badania tech-
nologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Opracowy-
wanie projektów technicznych.

(210) 532127 (220) 2021 07 29
(731) GARBARZ ALEKSANDER, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Good Cheese

(531) 29.01.13, 26.02.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 29 Mleko, Mleczne produkty, Nabiał i substytu-
ty nabiału, Produkty serowarskie, Jogurt, Ser śmietankowy, 
Ser pleśniowy, Przetworzony ser, Ser cheddar, Starty ser, Biały 
miękki ser twarogowy, Miękkie dojrzałe sery, Ser miękki, Ser 
owczy, Ser mieszany, Ser wędzony, Ser twardy, Biały ser, Biały 
ser z chudego mleka [quark], Świeży biały ser, Sery topione, 
Sery dojrzewające, Substytuty serów, Serek mascarpone, 
Fondue serowe, Dipy serowe, Mieszanki serowe, Paluszki se-
rowe, Ser z ziołami, Ser w proszku, Ser francuski Cancoillotte, 
Ser twarogowy, Ser typu twarogowego, Ser z przyprawami, 
Sery z truflami, Sery świeże niedojrzewające, Ser w postaci 
dipów, Ser z mleka koziego, Przekąski na bazie sera, Ser o ni-
skiej zawartości tłuszczu.

(210) 532133 (220) 2021 07 29
(731) MARCIN KAŁUŻNY PUBLIC PR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Nagroda Jakości

(531) 16.03.17, 24.17.20, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Rekla-
ma i usługi reklamowe, Reklama i marketing, Reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama on-line 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Rekla-
ma w czasopismach, broszurach i gazetach, Agencja public 
relations, Doradztwo w dziedzinie public relations, Usługi 
public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Badania rynku do celów reklamowych, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Badania rynku i badania marketingowe, 
Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 Publi-

kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], Publikacja czasopism, Publikacja gazet 
elektronicznych on-line, Publikowanie czasopism, Publiko-
wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie magazynów konsumenckich, Pu-
blikowanie tekstów edukacyjnych, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Konferencje or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, 45 Licencjonowanie 
Własność intelektualna, Konsultacje z zakresu zarządzania 
własnością intelektualną, Usługi związane z własnością inte-
lektualną, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością 
intelektualną i prawami autorskimi, Prawne administrowanie 
licencjami.

(210) 532138 (220) 2021 07 29
(731) OPENAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do handlu elektronicznego, 
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Aplikacje 
mobilne w zakresie płatności elektronicznych, Oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania do stosowania jako portfel 
elektroniczny, Oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, Aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, Oprogramowanie do zarzą-
dzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie do oceny zacho-
wania klientów w sklepach on-line, 35 Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług [marketplace], Zapewnianie dostępu do elektronicz-
nego rynku [portalu] w sieciach komputerowych [marketpla-
ce], Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych 
w zakresie handlu elektronicznego [e-commerce], Usługi 
przetwarzania danych w trybie on-line, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień on-line, Świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, 
Zestawianie katalogów biznesowych on-line, Usługi zarzą-
dzania danymi, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi 
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Usługi porównywania 
cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych 
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w świa-
towej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie 
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umiesz-
czać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia 
handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi 
handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych 
oraz oceny on-line z tym związane, Usługi informacyjne 
dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 Usługi portfela 
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Przetwarza-
nie płatności elektronicznych, Usługi płatności w handlu 
elektronicznym, Obsługa transakcji finansowych on-line, 
Usługi finansowe, Usługi kredytowe, Usługi kredytów od-
nawialnych, Usługi płatnicze polegające na udostępnianiu 
limitu środków z koniecznością ich zwrotu, Pobieranie płat-
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ności za towary i usługi, Zapewnianie pożyczek ratalnych, 
Organizowanie sprzedaży ratalnej towarów, Pośrednictwo 
w zakresie zakupu na raty, Finansowanie zakupów na raty, 
Usługi finansowe i kredytowe w zakresie odroczonej płat-
ności za towary, 38 Transmisja sygnału dla handlu elektro-
nicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyj-
nych i systemów transmisji danych, Zapewnianie dostępu 
do platform handlu elektronicznego w Internecie [e-com-
merce], 42 Usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie 
wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego, 
Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, infor-
matycznych systemów marketingowych dostępnych przez 
internet, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie ob-
sługiwania sklepów on-line, Usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, Tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowa-
nia do platform handlu elektronicznego, Programowanie 
oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach 
on-line, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania on-line nie do pobrania, służącego do realizacji 
płatności elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii 
jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, Świadcze-
nie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem opro-
gramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji 
w zakresie handlu elektronicznego [e-commerce].

(210) 532141 (220) 2021 07 29
(731) PRZYCHODZKI BOGDAN, Truskaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKWIELE.PL

(531) 26.15.01, 26.02.01, 26.02.05, 26.02.99, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wóz-
kami dziecięcymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kosiarkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku drabi-
nami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wózkami dzie-
cięcymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosiarkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rowerami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z rowerami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z drabinami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grzejnikami elektrycznymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z grzejnikami elektrycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kurnikami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kurnikami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z basenami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z basenami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pojazdami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami elektrycznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pojazdami zabawkowymi do jeżdżenia 
dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami 

zabawkowymi do jeżdżenia dla dzieci, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem ogrodniczym.

(210) 532163 (220) 2021 07 29
(731) LU BI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe.

(210) 532173 (220) 2021 07 29
(731) CZOPEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE MIX, Dąbrówka
(540) (znak słowny)
(540) EKO-BUSIK
(510), (511) 39 Agenci zajmujący się organizowaniem po-
dróży, Doradztwo w zakresie podróży, Informacja tury-
styczna, Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek 
turystycznych, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, 
Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie transportu i podróży, Organizowanie wycie-
czek z przewodnikiem, Organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, Organizowanie wypraw, wycieczek jed-
nodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie 
zwiedzania miasta, Planowanie i organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, Planowanie, 
organizowanie i rezerwacja podróży, Planowanie trasy 
podróży, Prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, Świad-
czenie usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, Udo-
stępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, Udzielanie 
informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji turystycznych, Usługi agencji podró-
ży i rezerwacji, Usługi agencyjne obejmujące organizację 
podróży, Usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedza-
niem, Usługi agencyjne w zakresie organizowania transpor-
tu podróżnych, Usługi agencyjne w zakresie organizowania 
podróży, Usługi biur podróży, mianowicie organizowanie 
transportu dla podróżnych, Usługi doradztwa turystycz-
nego i informacji turystycznej, Usługi informacyjne zwią-
zane 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 na wy-
cieczki ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, Usługi w zakresie organizowania transportu 
dla wycieczek, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Usługi 
w zakresie planowania wycieczek, Usługi z zakresu organi-
zacji i rezerwacji podróży, Zwiedzanie turystyczne, zwie-
dzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania 
wycieczek.
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(210) 532177 (220) 2021 07 30
(731) HANUS JERZY MULTICOOP, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vividi

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 11 Aparaty do sterylizacji, Autoklawy do stery-
lizacji, Komory jonizacyjne, Komory służące do odkażania, 
Sterylizatory, Urządzenia do dezynfekcji, Urządzenia do ste-
rylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia do sterylizacji, 
Urządzenia sterylizujące.

(210) 532179 (220) 2021 07 30
(731) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Morszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO Roztoczańska z Nieledwi

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.25, 05.01.09, 01.15.11
(510), (511) 30 Lód do napojów chłodzących, 32 Woda, 
woda mineralna, woda mineralizowana, woda źródlana, 
woda sodowa, woda gazowana, woda niegazowana, woda 
stołowa, woda mineralna smakowa.

(210) 532180 (220) 2021 07 30
(731) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDOCHEM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.13.15, 27.05.08
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i ar-
tykuły do tępienia szkodników, Biocydy, Biocydy syntetycz-
ne, Fungicydy, Fungicydy biologiczne, Insektycydy, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Mydła 
antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odkażający preparat 
do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, Płyny dezynfe-
kujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne, Preparaty 
antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Spraye anty-
bakteryjne, Środki odkażające, Płyny wirusobójcze, Płyny 
grzybobójcze, Płyny antybakteryjne, Płyny do dezynfekcji 
powierzchni, Płyny do dezynfekcji rąk, Płyny do dezynfekcji.

(210) 532183 (220) 2021 07 30
(731) OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek

(540) (znak słowny)
(540) Olewnik Roślinne smaki
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Burgery warzywne, Chip-
sy warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Pasty warzyw-
ne, Purée z warzyw, Przekąski na bazie warzyw, Substytuty 
mięsa na bazie warzyw, Pasta z owoców, Przekąski z owo-
ców, 35 Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, Negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie 
strategii biznesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych zwią-
zane z artykułami spożywczymi.

(210) 532184 (220) 2021 07 30
(731) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) MEDOCHEM
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i ar-
tykuły do tępienia szkodników, Biocydy, Biocydy syntetycz-
ne, Fungicydy, Fungicydy biologiczne, Insektycydy, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Mydła 
antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odkażający preparat 
do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, Płyny dezynfe-
kujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne, Preparaty 
antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Spraye anty-
bakteryjne, Środki odkażające, Płyny wirusobójcze, Płyny 
grzybobójcze, Płyny antybakteryjne, Płyny do dezynfekcji 
powierzchni, Płyny do dezynfekcji rąk, Płyny do dezynfekcji.

(210) 532185 (220) 2021 07 30
(731) ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zetohosting

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 42 Administracja serwerów, Aktualizowanie 
stron internetowych, Doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, Hosting i wynajmowanie przestrzeni 
pamięciowej na strony internetowe, Hosting blogów, Ho-
sting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji mobil-
nych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting platform 
w Internecie, Hosting platform komunikacyjnych w Inter-
necie, Hosting portali internetowych, Hosting podkastów, 
Hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do prze-
chowywania zdjęć cyfrowych, Hosting przestrzeni pamię-
ciowej w Internecie, Hosting serwerów, Hosting serwerów 
i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Ac-
cess Control as a Service], Hosting skomputeryzowanych 
danych, plików, aplikacji i informacji, Hosting spersonali-
zowanych stron internetowych, Hosting stron interneto-
wych w Internecie, Hosting stron internetowych, Hosting 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwe-
rach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, 
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Hosting treści cyfrowych, Hosting videocastów, Konfigu-
racja systemów i sieci komputerowych, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych 
dla osób trzecich, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
Usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”, Usłu-
gi dostawcy hostingu publicznego „w chmurze”, Usługi 
w zakresie hostingu stron internetowych, Wynajem pa-
mięci serwerowej.

(210) 532188 (220) 2021 07 30
(731) ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zetomedia

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 37 Aktualizacja komputerowego sprzętu 
sieciowego i telekomunikacyjnego, Instalacja sprzętu 
i kabli do dostępu do Internetu, Instalacja sieci kompu-
terowych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, In-
stalowanie sieci telekomunikacyjnych, Instalowanie sys-
temów telewizji kablowych, 38 Łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do Internetu, Przydzielanie dostę-
pu do Internetu, Przydzielanie użytkownikom dostępu 
do Internetu, Udzielanie dostępu do globalnej kompu-
terowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, Usługi 
dostawców usług internetowych (ISP), Usługi dostępu 
do Internetu, Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, 
Usługi łączności telefonii komórkowej, Usługi świad-
czone przez dostawców Internetu, Usługi telefoniczne, 
Usługi telekomunikacyjne, Usługi telewizji kablowej, Wy-
najem dekoderów sygnału, Wynajem modemów, Wyna-
jem odbiorczych anten satelitarnych, Wynajem routerów 
telekomunikacyjnych, Wypożyczanie dekoderów sygna-
łów, Zapewnianie bezprzewodowego dostępu do in-
ternetu dla wielu użytkowników, Zapewnianie dostępu 
do Internetu, 41 Publikowanie czasopism internetowych, 
Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udzie-
lanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic-
twem Internetu, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki 
wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie 
wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnia-
nej przez Internet, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Udostęp-
nianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą 
internetu, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane 
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(210) 532200 (220) 2021 07 30
(731) YZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.25, 26.03.23
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Bez-
rękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Damskie luźne 
topy, Obuwie damskie, Obuwie męskie i damskie, Sukienki 
damskie, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Obcisłe topy bez ramiączek, Topy bez ramiączek, Topy 
[odzież], Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, 
Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla 
mężczyzn, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Damska bielizna, 
Body [bielizna], Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki 
z krótkim rękawem, Damskie koszule nocne, Komplety koszu-
lek i spodenek, Koszule, Swetry, Swetry [odzież], Spodnie, Ma-
rynarki od garniturów, Żakiety męskie, Męskie apaszki, Męskie 
płaszcze, Buty damskie, Garnitury damskie, Płaszcze damskie, 
Szaliki [odzież], Szale, Chusty, szale na głowę, Apaszki [chust-
ki], Chustki [apaszki], Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy 
dresowe, Buty dziecięce, Kamizelki, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Kampanie marketingowe, Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie tore-
bek, Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej.

(210) 532201 (220) 2021 07 30
(731) YZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.25, 26.03.23
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Bez-
rękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Damskie luźne 
topy, Obuwie damskie, Obuwie męskie i damskie, Sukienki 
damskie, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Obcisłe topy bez ramiączek, Topy bez ramiączek, Topy 
[odzież], Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, 
Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla 
mężczyzn, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Damska bielizna, 
Body [bielizna], Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki 
z krótkim rękawem, Damskie koszule nocne, Komplety koszu-
lek i spodenek, Koszule, Swetry, Swetry [odzież], Spodnie, Ma-
rynarki od garniturów, Żakiety męskie, Męskie apaszki, Męskie 
płaszcze, Buty damskie, Garnitury damskie, Płaszcze damskie, 
Szaliki [odzież], Szale, Chusty, szale na głowę, Apaszki [chust-
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ki], Chustki [apaszki], Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy 
dresowe, Buty dziecięce, Kamizelki, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Kampanie marketingowe, Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie tore-
bek, Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej.

(210) 532217 (220) 2021 08 01
(731) WALUŚ KRZYSZTOF, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSHOP TC

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 21.03.21
(510), (511) 13 Kabury, Pojemniki, kabury, magazynki i nabo-
je do broni i amunicji, Połączenie kabury i ładownicy na ma-
gazynki z amunicją, 28 Tarcze strzelnicze do użytku sporto-
wego, Kabury na pistolety do zabawy.

(210) 532220 (220) 2021 08 01
(731) GETFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) TunkaX
(510), (511) 12 Bagażniki dachowe, 22 Namioty, Plandeki, 
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia.

(210) 532236 (220) 2021 08 02
(731) KRÓLICZEK WIESŁAW MW INVEST, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG BOSS BURGER

(531) 27.05.01, 08.01.07, 09.03.02, 09.03.13, 26.01.01, 27.01.06, 
26.02.07

(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, 
Burgery z tofu, Burgery z indyka.

(210) 532240 (220) 2021 08 02
(731) AGROBAKAL A.CURYŁO, E.SZCZOTKA  

SPÓŁKA JAWNA, Pyskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bakalove

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze świeżymi owocami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze świeżymi owocami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z owocami przetworzonymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z owocami przetworzonymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z owocami suszonymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z owocami suszonymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z owocami kandyzowanymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z owocami kandyzowanymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nasionami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nasionami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z orzechami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z orzechami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami z kakao, Usługi importowo-eksporto-
we, 39 Pakowanie żywności.

(210) 532243 (220) 2021 08 02
(731) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vision Express Trendy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.04
(510), (511) 9 Artykuły do wyrobu okularów, Etui na oku-
lary, Łańcuszki do okularów, Oprawki do okularów, Szkła 
do okularów, Sznurki do okularów, Okulary [optyka], 
Okulary przeciwsłoneczne, Optyczne (soczewki), Szkła 
optyczne [optyka], Wyroby optyczne, Aparatura i instru-
menty optyczne, Urządzenie i przyrządy do badania kon-
trastowego siatkówki i naczyniówki oka, Skanery optycz-
ne, Optyczne artykuły, Optyczne elementy pomiarowe, 
Optyczne urządzenia pomiarowe, Laboratoryjna apa-
ratura optyczna, Laboratoryjne urządzenia optyczne, 
Aparatura optyczna na podczerwień, Urządzenia i przy-
rządy optyczne, Urządzenia testujące do sprawdzania 
urządzeń optycznych, Urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulato-
ry, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy do obrazowania, 
Urządzenia i przyrządy naukowe, Przyrządy pomiarowe 
z cyfrowym odczytem, Czujniki do przyrządów pomia-
rowych, Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Przyrządy 
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki 
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i kontrolery, Urządzenia i przyrządy do mikroskopii ska-
ningowej z wykorzystaniem przewodzenia jonowego, 
Kamery do szybkiego skanowania, Cyfrowe urządzenia 
pomiarowe, Cyfrowe urządzenia sterujące do sterowa-
nia procesami, Kamery cyfrowe zaopatrzone w filtry, 
44 Usługi optyczne, Badania optyczne, Dopasowywanie 
soczewek optycznych, Usługi badania wzroku [zakłady 
optyczne], Obrazowanie optyczne do użytku w diagno-
styce medycznej.

(210) 532247 (220) 2021 08 02
(731) RÓŻAŃSKA SYLWIA LOVRIN, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Lovrin
(510), (511) 14 Biżuteria.

(210) 532254 (220) 2021 08 02
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH PRODUCENTÓW 

URZĄDZEŃ OZE, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOZE

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 42 Analizy chemiczne, Badania naukowe, Ba-
dania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, Badania w dzie-
dzinie energii, Certyfikacja [kontrola jakości], Testowanie, 
analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów 
certyfikacji, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości 
lub standardów, Certyfikowanie wydajności energetycz-
nej budynków, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do za-
rządzania energią, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do sterowania, regulacji i monitorowania 
systemów energii słonecznej, Usługi doradztwa techno-
logicznego w dziedzinie generowania energii alternatyw-
nych, Porady techniczne związane z działaniami mający-
mi na celu oszczędzanie energii, Analizy technologiczne 
związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób 
trzecich, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technolo-
gii energetycznej, Udzielanie informacji związanych z ba-
daniami i opracowaniami projektów technicznych doty-
czących wykorzystywania naturalnych źródeł energii.

(210) 532258 (220) 2021 08 02
(731) HOŚCIŁOWICZ ALEKSANDRA HOSCHKO, Ogrodniczki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.03.01, 02.01.01, 04.05.03, 04.05.21, 02.05.01, 26.11.03, 
26.11.25

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciw-
deszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi handlu detalicznego w zakresie ak-
cesoriów mody, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej obu-
wia, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
toreb i walizek, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej biżuterii, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej nakryć głowy, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej wyrobów futrzar-
skich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami prze-
ciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami.

(210) 532259 (220) 2021 08 02
(731) HOŚCIŁOWICZ ALEKSANDRA HOSCHKO, Ogrodniczki
(540) (znak słowny)
(540) HOSCHKO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z biżuterią, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej obuwia, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej toreb 
i walizek, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
biżuterii, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
nakryć głowy, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej wyrobów futrzarskich, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z dodatkami odzieżowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie futer.

(210) 532267 (220) 2021 08 03
(731) MIROSŁAW ANDRZEJ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MUSI SUSHI www.musisushi.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 
28.03.99

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprze-
dających sushi, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe ofe-
rujące kuchnię japońską, Usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos, Usługi restauracji japońskich, Przygotowanie 
dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia.

(210) 532270 (220) 2021 07 30
(731) RUTKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Rutkowski Patrol
(510), (511) 45 Usługi elektronicznego monitorowania w ce-
lach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zagi-
nionych osób, Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt 
domowych, Usługi odnajdywania zaginionych psów, Usługi 
informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Udziela-
nie informacji na temat usług osobistych ochroniarzy, Usłu-
gi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, 
Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi 
ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeń-
stwa w zakresie ochrony osób, Usługi informacyjne w zakre-
sie bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu 
bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń do nadzoru bezpie-
czeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizyczne-
go, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Zarządzanie 
ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, Usłu-
gi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 
Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr 
materialnych, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej 
ochrony dóbr materialnych i osób, Badanie przeszłości osób, 
Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka w za-
kresie ochrony, Ochrona policyjna, Monitoring systemów 
bezpieczeństwa, Ratowanie ludzi, Tropienie kradzionych po-
jazdów, Świadczenie usług w zakresie sprawdzania przeszło-
ści, śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych przed-
miotów, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicz-
nych, Świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, Udzielanie 
informacji związanych z usługami strażników, Usługi badania 
wariografem, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej 
ochrony osób, Usługi doradztwa związane z przygotowy-
waniem standardów, Usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz 
osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakresie prewencji 
kryminalnej, Usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, 
Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, Usługi odnaj-
dywania uciekinierów, Usługi ochroniarskie w budynkach, 
Usługi ochrony zwierząt, Usługi policyjne, Usługi stróży noc-
nych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony, 
Usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, 
Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie 
obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi 
w zakresie ochrony, Usługi w zakresie ochrony objęte umo-
wą, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi w zakresie od-
cisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych, Usługi 
weryfikacji danych przed zatrudnieniem, Usługi wykrywania 

bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybu-
chowych, Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, za-
bezpieczania i ścigania, Wynajem kamizelek kuloodpornych, 
Wynajem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie ma-
sek ochronnych, Wypożyczanie odzieży i sprzętu ochronne-
go, Wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, Wypożyczanie 
urządzeń alarmowych.

(210) 532274 (220) 2021 07 30
(731) RÓSZCZKA MARTA, Nysa
(540) (znak słowny)
(540) Muroy
(510), (511) 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki 
[meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Biblio-
teczki [regały na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, 
Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją 
wysokości, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty ku-
chenne [meble], Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone 
do użytku ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robo-
cze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do sza-
fek, Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów 
niemetalowych, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi 
do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli 
ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przechylne 
metalowe [części mebli], Drzwi przechylne niemetalowe 
[części mebli], Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne 
do szaf, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Niemetalowe 
elementy łączące do mebli, Elementy meblowe, Elemen-
ty mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy 
mocujące do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do 
półek, niemetalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, 
Fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fote-
le fryzjerskie, Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, 
Fotele rozkładane w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym 
oparciem, Fotele rozkładane z podnóżkiem, Fotele sako, 
Fotele wypoczynkowe, Fotele z regulowanym oparciem 
i podparciem dla nóg [meble], Fronty do szaf i szafek, Fronty 
do szafek, Fronty szuflad, Gabloty szklane, Garderoby, Kana-
py, Kanapy rozkładane, Komody, Komody [meble], Komody 
ścienne, Komplety mebli do salonu, Komputerowe stano-
wiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje 
półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble], Kontuary 
[stoły], Kredensy, Kredensy [meble], Kredensy na serwis 
do podawania herbaty [chadansu], Kredensy, toaletki, ko-
mody, Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, Krzesła bankietowe, 
Krzesła biurowe, Krzesła na jednej nodze, Krzesła na kółkach, 
Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kufry [szafki], Ławki, Ławy 
[meble], Łóżka futonowe [meble], Łóżka plażowe, Łóżka, po-
ściel, materace, poduszki, Lustra [srebrzone szkło], Lustra 
i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, Meble biurowe 
metalowe, Meble do przebieralni, Meble do przechowywa-
nia, Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do użytku 
przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane 
z drewna, Meble drewniane, Meble komputerowe, Meble 
kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchen-
ne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją wysokości, Me-
ble metalowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble 
na miarę [do zabudowy], Meble ogrodowe,  Meble ogro-
dowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane z metalu, 
Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sypialne, Me-
ble sypialniane na miarę [do zabudowy], Meble sypialniane 
na wymiar [do zabudowy], Metalowe przegródki do półek 
[części mebli], Niemetalowe części mebli, Niemetalowe czę-
ści półek, Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki ochron-
ne nakładane na meble, Niemetalowe półki ścienne [me-
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ble], Nogi do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Podstawy 
stołów, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki biurowe, 
Półki do pisania, Półki do przechowywania lodu [meble], 
Półki do przechowywania [meble], Półki do sprzedaży w ze-
stawach, Półki magazynowe, Półki [meble], Półki metalowe, 
Półki na buty, Półki na książki, Półki na żywność, Półki nie-
metalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki sklepowe 
[regały], Półki wiszące [meble], Półki w kształcie kwadratów, 
Półki z krawędziami do regałów, Półki z metalu [meble], Półki 
z niemetalowych materiałów [meble], Ramy do mebli, Rega-
ły, Regały do przechowywania, Regały drewniane [meble], 
Regały [meble], Pufy [meble], Pufy typu sako, Regały meta-
lowe, Regały metalowe [stojaki z półkami], Regały metalowe 
(systemy półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały na ro-
śliny, Ścianki działowe do mebli, Siedzenia, Siedzenia [me-
ble], Sofy, Sofy rozkładane, Skrzynie, Sofy rozsuwane, Sofy 
ścienne, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki 
komputerowe, Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod 
umywalkę [meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne 
z szufladami, Stoliki salonowe, Stoły, Stoły do jadalni, Stoły 
do pisania, Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły [meble], 
Szafki do sypialni, Szafki na buty, Szafki na płyty [meble], 
Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki pod 
zlewem, Szafki z lustrami, Szafki zamykane, Szafki ze schow-
kami, Szafy, Szafy do dzielenia pomieszczeń, Szafy [meble], 
Toaletki, Toaletki [meble], 35 Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biur-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z blatami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bla-
tami stołowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drzwiami do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z fotelami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fron-
tami do szafek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z garderobami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ław-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z półkami 
na książki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ramami 
do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stolika-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pufami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z regałami do przechowy-
wania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stolikami 
nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szafami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szafkami z lustra-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku biurkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z blatami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z blatami stołowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drzwiami do mebli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z fotelami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z frontami do szafek, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z garderobami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ławkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z półkami na książki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ramami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze stolikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pufami 
[meble], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z regałami 
do przechowywania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z szafami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szafkami 
z lustrami.

(210) 532275 (220) 2021 07 30
(731) FUNDACJA SŁUŻĄC ŻYCIU, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FUNDACJA SŁUŻĄC ŻYCIU

(531) 27.05.01, 03.07.24, 03.09.01, 03.09.24, 26.11.02, 26.11.12, 
26.11.13

(510), (511) 35 Organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych 
u reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, 36 Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, Administrowanie sprawami finansowymi do-
tyczącymi nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nie-
ruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowa-
nie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi w za-
kresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Zbiórki 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Gromadzenie fundu-
szy i sponsorowanie finansowe, 41 Kongresy (organizowanie 
i prowadzenie), Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Udostępnianie informacji na temat kongresów, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie 
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultural-
nych i edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem, 
kongresów, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Pro-
wadzenie seminariów i kongresów, Organizacja sympozjów 
dotyczących edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących 
szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w ce-
lach szkoleniowych, Organizacja wystaw do celów kultural-
nych lub edukacyjnych, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
prospektów, Wydawanie katalogów, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Publikacja i wydawanie 
prac naukowych związanych z technologia medyczną, Wy-
dawanie biuletynów.

(210) 532285 (220) 2021 08 03
(731) WITAŃSKI KAROL, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) SEMAX POLSKA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z następującymi produktami: Peptydy syntetyczne do ce-
lów farmaceutycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z następującymi produktami: Peptydy syntetyczne do ce-
lów farmaceutycznych.
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(210) 532295 (220) 2021 08 03
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RATRAVIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 532297 (220) 2021 08 03
(731) WEKTOR WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) firma bez plastiku

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.22, 26.13.25
(510), (511) 9 Panele słoneczne, 41 Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z ekologią, Usługi edukacyjne,  
44 Sadzenie drzew.

(210) 532298 (220) 2021 08 03
(731) WEKTOR WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO2 pozytywni CO2

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 Panele słoneczne, 41 Usługi edukacyjne, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, 
44 Sadzenie drzew.

(210) 532299 (220) 2021 08 03
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUTELOPTIK
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomad-
ki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Od-
świeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji 
włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty per-
fumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i ko-
smetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wy-
bielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i prepara-
ty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne 
wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające le-
czenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do ce-
lów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, 
Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutycz-
ne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrun-
ków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty wete-
rynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura 
do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, 
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizy-
koterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, 
Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Podusz-
ki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, 
Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 532301 (220) 2021 08 03
(731) BOROWSKA IZABELLA IDB CONSULTING, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Jemy w Łodzi

(531) 27.05.01, 26.13.01, 26.13.25, 11.01.02, 11.01.04, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.18

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 532309 (220) 2021 08 03
(731) STOKOWSKI MACIEJ, Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  ClubRock 4 Life YOU WILL NEVER ROCK ALONE !!!

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 02.01.09, 05.13.25, 25.01.25, 
24.09.01

(510), (511) 25 Odzież, 32 Piwo, 41 Nocne kluby, 43 Bary.

(210) 532311 (220) 2021 08 02
(731) NEXELIT CZECH S.R.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RESPIRO SOLID CHOICE
(510), (511) 17 Folie izolacyjne, Folie metalowe izolacyjne, 
Folie z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, Folie 
z tworzyw sztucznych do izolacji elektronicznej, Wodosz-
czelne membrany izolacyjne, Membrany wodoodporne 
z gumy, Membrany wodoodporne wykonane z polime-
rów, Tkaniny izolacyjne, Folia poliuretanowa do użytku 
jako izolacja budowlana, Gruba folia polipropylenowa, 
inna niż do pakowania, 19 Bitumowe membrany uszczel-
niające, Membrany dachowe z PCV, Materiały budowlane 
niemetalowe, Materiały budowlane z materiałów z two-
rzyw sztucznych, Powłoki [materiały budowlane], Nie-
metalowe tkaniny stabilizujące do użytku w budownic-
twie, Niemetalowe materiały stabilizujące [geotekstylne] 
do użytku w budownictwie.

(210) 532327 (220) 2021 08 04
(731) FUNDACJA GRZEŚ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) super PSZCZOŁA

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek cha-
rytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych.

(210) 532328 (220) 2021 08 02
(731) WAWRO-PAMPUSZKO MAGDALENA 

STOMATOLOGIA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dental Love STOMATOLOGIA WAWRO-PAMPUSZKO

(531) 02.09.01, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Stomatologia ko-
smetyczna, Usługi czyszczenia zębów, Usługi kliniki denty-
stycznej, Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania 
zębów, Usługi stomatologiczne, Usługi dentystyczne, Usługi 
w zakresie protetyki, Usługi w zakresie implantologii, Diagno-
styka stomatologiczna.

(210) 532329 (220) 2021 08 02
(731) K.J. FABRICS BELLANDI POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRIL & BLÖHM HEIZTECHNIK

(531) 27.05.01, 24.17.25, 01.15.05, 26.05.01, 26.05.16, 26.13.25
(510), (511) 9 Termostaty pokojowe, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 Kaloryfery, 
Ogrzewanie Podłogowe, Elektryczne ogrzewanie Towarzy-
szące, Pompy ciepła.

(210) 532330 (220) 2021 08 02
(731) K.J. FABRICS BELLANDI POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRIL & BLÖHM HEIZTECHNIK
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(531) 27.05.01, 01.15.05, 26.05.01, 26.05.16, 26.13.01, 26.13.99
(510), (511) 9 Termostaty pokojowe, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 Kaloryfery, 
Ogrzewanie podłogowe, Elektryczne ogrzewanie towarzy-
szące, Pompy ciepła.

(210) 532331 (220) 2021 08 02
(731) K.J. FABRICS BELLANDI POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kril & Blöhm
(510), (511) 9 Termostaty pokojowe, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 Kaloryfery, 
Ogrzewanie podłogowe, Elektryczne ogrzewanie towarzy-
szące, Pompy ciepła.

(210) 532332 (220) 2021 08 02
(731) ENRICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.13.25, 01.15.05
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Odna-
wianie instalacji klimatyzacyjnych, Naprawa urządzeń do kli-
matyzacji, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, 
Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji budynków, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych.

(210) 532334 (220) 2021 08 02
(731) GLAZIK SŁAWOMIR, GLAZIK MAGDALENA AZARDI 

SPÓŁKA CYWILNA, Mroczeń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZARDI

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 20 Łóżka, Materace, Meble.

(210) 532368 (220) 2021 08 04
(731) LACH RAFAŁ ARL MEBLE, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arl-meble

(531) 26.01.02, 26.01.18, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Biurka z regulacją wysokości, Biurka modułowe [me-
ble], Biurka i stoły, Biurka do celów biurowych, Biurka, Biblio-
teczki [regały na książki], Blaty [części mebli], Blaty na szafki, 
Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Meble biurowe, 
Meble biurowe metalowe, Meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, Szafki na materiały biurowe [meble], 35 Usługi w za-
kresie czynności biurowych, Biura [Wynajmowanie maszyn 
i urządzeń dla -], Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożycza-
nie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu.

(210) 532371 (220) 2021 08 04
(731) KUCZYŃSKA AGATA MINI-BOBO.PL, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mini-bobo.pl

(531) 26.01.01, 26.01.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 Pieluchy [pieluszki dziecięce], 20 Meble dla 
dzieci, 25 Odzież dla małych dzieci, 28 Artykuły do zabawy 
dla dzieci.

(210) 532372 (220) 2021 08 03
(731) ALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Pro-
gramy sterujące komputerowe, nagrane, 39 Dostawa towa-
rów, 42 Kalibrowanie [pomiary].

(210) 532373 (220) 2021 08 03
(731) ZJAWIONY ADAM, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) EDUWARD
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi w zakresie oświaty (nauczanie), Przedszkola, Informa-
cja o edukacji.

(210) 532379 (220) 2021 08 05
(731) RELAB CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) PATCHER
(510), (511) 25 Czapki z daszkiem, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy 
polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Dresy ortaliono-
we, Dżinsy, Eleganckie spodnie, Koszulki bez rękawów, Krótkie 
spodnie, Kurtki, Legginsy, Odzież, Odzież codzienna, Odzież 
damska, Odzież męska, Odzież sportowa, T-shirty z krótkim rę-
kawem, Topy [odzież], Ubrania codzienne, Buty damskie, Buty 
sportowe, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla mężczyzn, 
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Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Aplikacje [pasman-
teria], Artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, Dekoracja 
artykułów tekstylnych (łaty przyklejane na gorąco do -) [arty-
kuły pasmanteryjne], Aplikacje z tkanin [pasmanteria], Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
Emblematy wyszywane, Haftki, Haftki [artykuły pasmanteryj-
ne], Haftowane łaty do odzieży, Hafty, Łaty do odzieży, Łaty 
haftowane, Łaty przyklejane na gorąco, Ozdobne łaty przy-
lepne do kurtek, Ozdobne łaty z materiału, Ozdobne plakietki, 
Ozdoby do obuwia, Ozdoby do ubrań, Zawieszki [nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 35 Reklama i marke-
ting, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów 
w mediach w celu ich sprzedaży, Usługi handlu detalicznego, 
hurtowego i wysyłkowego oraz za pośrednictwem internetu 
(sprzedaż on-line) następujących towarów: czapki z daszkiem, 
bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy 
z kapturem, dresy ortalionowe, dżinsy, eleganckie spodnie, ko-
szulki bez rękawów, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, odzież, 
odzież codzienna, odzież damska, odzież męska, odzież 
sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], ubrania 
codzienne, buty damskie, buty sportowe, obuwie, obuwie 
codzienne, obuwie dla mężczyzn, części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, aplikacje [pasmanteria], artykuły pasmante-
ryjne z wyjątkiem nici, dekoracja artykułów tekstylnych (łaty 
przyklejane na gorąco do -) [artykuły pasmanteryjne], aplikacje 
z tkanin [pasmanteria], dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, emblematy wyszywane, haftki, 
haftki [artykuły pasmanteryjne], haftowane łaty do odzieży, ha-
fty, łaty do odzieży, łaty haftowane, łaty przyklejane na gorąco, 
ozdobne łaty przylepne do kurtek, ozdobne łaty z materiału, 
ozdobne plakietki, ozdoby do obuwia, ozdoby do ubrań, za-
wieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 
40 Aplikacja motywów na tkaniny, Aplikacja monogramów 
na odzież, Drukowanie znaczków, Hafciarstwo, Haftowanie, 
Nadruk wzorów na tkaninach, Nakładanie aplikacji na tkaniny, 
Usługi krawieckie.

(210) 532380 (220) 2021 08 05
(731) +LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 24.13.09, 24.13.25, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi laboratoryjne, Usługi badawczo-roz-
wojowe związane ze szczepionkami, Badania i opracowywa-
nie szczepionek i leków.

(210) 532384 (220) 2021 08 04
(731) KOSSOWSKI ROCH, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wawarzywa

(531) 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 05.09.01
(510), (511) 16 Plakaty, torby, torebki i opakowania z papieru 
i tworzyw sztucznych, 31 Świeże warzywa i owoce, 35 Po-
średnictwo handlowe, serwisy internetowe i usługi reklamo-
we, 39 Transport i dystrybucja owoców i warzyw.

(210) 532388 (220) 2021 08 05
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ZESZYTY EKIPA
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi.

(210) 532393 (220) 2021 08 05
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOM ekipa XL LODY SORBETOWE CYTRYNOWE 

W POLEWIE O SMAKU GUMY BALONOWEJ 
Z CUKREM STRZELAJĄCYM

(531) 04.05.01, 08.01.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wie-
losmakowe, Lody z owocami, Sorbety [wodne lody], Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody owocowe 
w postaci batonów, Lody wodne o smaku owocowym w po-
staci lizaków, Lody spożywcze, Batony lodowe, Desery lodo-
we, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, Sorbety [lody], Wyroby 
lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami.

(210) 532394 (220) 2021 08 05
(731) MAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.03, 07.03.11, 05.13.01, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 Kurniki niemetalowe, 31 Karmy i pasze dla 
zwierząt, Świeże zioła, Świeże owoce, Surowe warzywa, 
Zwierzęta gospodarskie, Żywe kury, Kurczęta, Ściółka dla 
zwierząt, Nasiona, Sadzonki, Krzewy, Młode drzewka.

(210) 532396 (220) 2021 08 05
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOOM ekipa XL LODY SORBETOWE TRUSKAWKOWE 

W POLEWIE O SMAKU GUMY BALONOWEJ 
Z CUKREM STRZELAJĄCYM
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(531) 04.05.01, 08.01.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wie-
losmakowe, Lody z owocami, Sorbety [wodne lody], Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody owocowe 
w postaci batonów, Lody wodne o smaku owocowym w po-
staci lizaków, Lody spożywcze, Batony lodowe, Desery lodo-
we, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, Sorbety [lody], Wyroby 
lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami.

(210) 532397 (220) 2021 08 05
(731) SAINT KARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) Saint Karas
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi gastronomiczne.

(210) 532398 (220) 2021 08 05
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekipa BOOM LODY SORBETOWE CYTRYNOWE 

W POLEWIE O SMAKU GUMY BALONOWEJ 
Z CUKREM STRZELAJĄCYM

(531) 04.05.01, 08.01.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wie-
losmakowe, Lody z owocami, Sorbety [wodne lody], Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody owocowe 
w postaci batonów, Lody wodne o smaku owocowym w po-
staci lizaków, Lody spożywcze, Batony lodowe, Desery lodo-
we, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, Sorbety [lody], Wyroby 
lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami.

(210) 532399 (220) 2021 08 05
(731) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSOJA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.04, 26.13.25, 01.13.15
(510), (511) 5 Suplementy, mikroelementy dla zwierząt, 
31 Pasze dla zwierząt, Komponenty paszowe, Dodatki ży-
wieniowe do wyrobu pasz, Surowce paszowe, Nasiona roślin 
rolniczych.

(210) 532401 (220) 2021 08 05
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekipa BOOM LODY SORBETOWE TRUSKAWKOWE 

W POLEWIE O SMAKU GUMY BALONOWEJ 
Z CUKREM STRZELAJĄCYM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.18, 04.05.01, 25.01.15
(510), (511) 30 Lody owocowe, Wegańskie lody, Lody wie-
losmakowe, Lody z owocami, Sorbety [wodne lody], Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody owocowe 
w postaci batonów, Lody wodne o smaku owocowym w po-
staci lizaków, Lody spożywcze, Batony lodowe, Desery lodo-
we, Lizaki lodowe, Lodowe słodycze, Sorbety [lody], Wyroby 
lodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami.

(210) 532402 (220) 2021 08 05
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Grinner
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 532414 (220) 2021 08 05
(731) WINIARSKI DAMIAN, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANDERTIF

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżute-
ria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Bransoletki [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do klu-
czy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki 
do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Imita-
cja biżuterii, Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżu-
teria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżute-
ria], Sygnety, Wisiorki, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżute-
ria], Zegarki, Zawieszki do kółek na klucze, 25 Kombinezony 
przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony 
zimowe, Kominiarki, Komplety koszulek i spodenek, Komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy 
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielo-
we dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Koszule, 
Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganc-
kie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przo-
du, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule 
sztruksowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, 
Koszule z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszule z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszul-
ki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki 
dla siatkarzy, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki 
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do tenisa, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki 
piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z dzianiny typu pi-
que, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kra-
waty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki 
bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla ry-
baków, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, 
Kurtki dżinsowe, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki koszulo-
we, Kurtki motocyklowe, Kurtki odblaskowe, Kurtki [odzież], 
Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki 
snowboardowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurt-
ki z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, Man-
kiety, Mankiety do butów, Marynarki od garniturów, Maski 
na oczy, Maski na oczy do spania, Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Męska bielizna jednoczę-
ściowa, Męskie apaszki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze. 
spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Nakrycia głowy, Na-
piętki do obuwia, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, Obcasy, Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie, 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie 
damskie, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do celów rekreacji, 
Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie inne niż sportowe, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażo-
we, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obu-
wie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wykonane z winy-
lu, Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze szyi, Ocieplacze 
na szyję, Ocieplane kamizelki, Ocieplane kurtki, Odzież, 
Odzież dziana, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież 
męska, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież pucho-
wa, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież tkana, Odzież tkana, 
Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzch-
nia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imi-
tacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze rąk [odzież], Okry-
cia głowy z daszkiem, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia 
robocze [kombinezony], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski 
na biust [odzież], Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], 
Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne 
na głowę, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Paski do bu-
tów, Paski skórzane [odzież], Paski [odzież], Paski tekstylne, 
Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy przez 
ramię do odzieży, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze 
damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze 
i kurtki futrzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skó-
rzane, Płaszcze z bawełny, Płaszcze z materiału dżinsowego, 
Płaszcze zimowe, Podeszwy butów, Podeszwy do obuwia, 
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki 
do kurtek, Podszewki gotowe [część garderoby], Polary, Pół-
golfy, Prochowce, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowe-
ry bez rękawów [odzież], Pulowery z długimi rękawami, Pulo-
wery z kapturem, Pulowery z polaru, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Ręka-
wiczki [odzież], Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sanda-
ły kąpielowe, Skarpetki, spodnie, Spodnie dresowe, Spodnie 
khaki, Spodnie [nieformalne], Spodnie od dresu, Spodnie 
skórzane, Spodnie sportowe, Spodnie sztruksowe, Spodnie 
wierzchnie, Spodnie ze stretchu, Stroje jednoczęściowe, Stro-
je plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje sportowe, Stroje 
wizytowe, Sukienki damskie, Swetry, Swetry bez rękawów, 
Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z de-
koltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, Swetry z półgolfem, Szaliki, Szaliki do za-
wijania wokół szyi, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szerokie koszule wierzchnie, Szlafroki, Szorty, Szorty 

kąpielowe, Szorty sportowe, Szorty [odzież], T-shirty z krót-
kim rękawem, Tenisówki, Tenisówki [obuwie], Tkane koszule, 
Topy bez ramiączek, Topy do biegania, Topy [odzież], Topy 
z dzianin, Topy z półgolfem, Ubrania codzienne, Wiatrówki.

(210) 532415 (220) 2021 08 05
(731) WINIARSKI DAMIAN, Głogów Małopolski
(540) (znak słowny)
(540) VANDERTIF
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżute-
ria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Bransoletki [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do klu-
czy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki 
do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Imita-
cja biżuterii, Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżu-
teria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżute-
ria], Sygnety, Wisiorki, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżute-
ria], Zegarki, Zawieszki do kółek na klucze, 25 Kombinezony 
przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony 
zimowe, Kominiarki, Komplety koszulek i spodenek, Komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, Kostiumy 
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielo-
we dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Koszule, 
Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganc-
kie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przo-
du, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule 
sztruksowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, 
Koszule z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszule z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszul-
ki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki 
dla siatkarzy, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki 
do tenisa, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki 
piłkarskie, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z dzianiny typu pi-
que, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kra-
waty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki 
bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla ry-
baków, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, 
Kurtki dżinsowe, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki koszulo-
we, Kurtki motocyklowe, Kurtki odblaskowe, Kurtki [odzież], 
Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki 
snowboardowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurt-
ki z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, Man-
kiety, Mankiety do butów, Marynarki od garniturów, Maski 
na oczy, Maski na oczy do spania, Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Męska bielizna jednoczę-
ściowa, Męskie apaszki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze. 
spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Nakrycia głowy, Na-
piętki do obuwia, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, Obcasy, Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie, 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie 
damskie, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do celów rekreacji, 
Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie inne niż sportowe, 
Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażo-
we, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obu-
wie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wykonane z winy-
lu, Ocieplacze na ręce [odzież], Ocieplacze szyi, Ocieplacze 
na szyję, Ocieplane kamizelki, Ocieplane kurtki, Odzież, 
Odzież dziana, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież 
męska, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież pucho-
wa, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież tkana, Odzież tkana, 
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Odzież wiatroszczelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzch-
nia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imi-
tacji skóry, Odzież ze skóry, Ogrzewacze rąk [odzież], Okry-
cia głowy z daszkiem, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia 
robocze [kombinezony], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski 
na biust [odzież], Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], 
Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne 
na głowę, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Paski do bu-
tów, Paski skórzane [odzież], Paski [odzież], Paski tekstylne, 
Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy przez 
ramię do odzieży, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze 
damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze 
i kurtki futrzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skó-
rzane, Płaszcze z bawełny, Płaszcze z materiału dżinsowego, 
Płaszcze zimowe, Podeszwy butów, Podeszwy do obuwia, 
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki 
do kurtek, Podszewki gotowe [część garderoby], Polary, Pół-
golfy, Prochowce, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowe-
ry bez rękawów [odzież], Pulowery z długimi rękawami, Pulo-
wery z kapturem, Pulowery z polaru, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Ręka-
wiczki [odzież], Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sanda-
ły kąpielowe, Skarpetki, spodnie, Spodnie dresowe, Spodnie 
khaki, Spodnie [nieformalne], Spodnie od dresu, Spodnie 
skórzane, Spodnie sportowe, Spodnie sztruksowe, Spodnie 
wierzchnie, Spodnie ze stretchu, Stroje jednoczęściowe, Stro-
je plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje sportowe, Stroje 
wizytowe, Sukienki damskie, Swetry, Swetry bez rękawów, 
Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z de-
koltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, Swetry z półgolfem, Szaliki, Szaliki do za-
wijania wokół szyi, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szerokie koszule wierzchnie, Szlafroki, Szorty, Szorty 
kąpielowe, Szorty sportowe, Szorty [odzież], T-shirty z krót-
kim rękawem, Tenisówki, Tenisówki [obuwie], Tkane koszule, 
Topy bez ramiączek, Topy do biegania, Topy [odzież], Topy 
z dzianin, Topy z półgolfem, Ubrania codzienne, Wiatrówki.

(210) 532420 (220) 2021 08 05
(731) WASTE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WasteMaster JŁ
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje 
do pobrania.

(210) 532421 (220) 2021 08 05
(731) 4DENT DOROTA STANIA I WSPÓLNICY  

SPÓŁKA JAWNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 dent

(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Chirurgia, Doradztwo związane ze stoma-
tologią, Implantologia stomatologiczna, Konsultacje denty-
styczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetycz-
na, Stomatologia estetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzie-
lanie informacji na temat stomatologii, Usługi asystenta den-
tysty, Usługi czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczące 
przyrządów stomatologicznych, Usługi kliniki dentystycznej, 
Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, 
Chirurgia plastyczna, Konsultacje medyczne, Obrazowanie 

rentgenowskie i tomograficzne do celów medycznych i sto-
matologicznych, Świadczenie usług medycznych, Protetyka, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], Usługi ginekologiczne, Diagno-
styka USG, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, Usługi leczenia dysfunkcji narzą-
du żucia (bruksizm), Usługi endodoncji mikroskopowej.

(210) 532432 (220) 2021 08 05
(731) PŁOŃSKI MARCIN RATUS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RATUS
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza [chroniąca przed 
wypadkami lub urazami], Odzież chroniąca przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, Odzież chroniąca przed 
wypadkami, Odzież ochronna chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, 
Odzież chroniąca przed urazami, Odzież chroniąca przed 
ogniem, 25 Odzież, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe 
z kapturem, Bluzy z kapturem, Bluzy polarowe, Bermudy 
(szorty), Długie kurtki, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalio-
nowe, Duże luźne kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Dżinsy, 
Eleganckie spodnie, Garnitury, Garnitury w sportowym sty-
lu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Golfy, Golfy 
[odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płaszcze 
nieprzemakalne, Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kami-
zelki kamuflażowe, Komplety skórzane, Komplety sportowe, 
Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i ko-
biet, Koszule, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochła-
niające wilgoć, Koszule z dzianiny, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki polo, Koszulki do jogi, Koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bry-
czesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z nadruka-
mi, Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie 
spodnie, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, 
Kurtki motocyklowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], 
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurt-
ki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Majtki, Męskie płaszcze, 
Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Nie-
przemakalna odzież wierzchnia, Odzież do biegania, Odzież 
do jazdy na motocyklu, Odzież do sztuk walki, Odzież gimna-
styczna, Odzież do uprawiania judo, Odzież gotowa, Odzież 
męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, 
Odzież robocza, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież 
treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wieczorowa, Odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, Odzież ze skóry, Palta, Paski [odzież], Paski skó-
rzane [odzież], Paski tekstylne, Peleryny [płaszcze], Płaszcze, 
Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Po-
lary, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Rękawiczki [odzież], 
Rękawiczki samochodowe, Skarpetki, Spodenki, Spodenki 
bokserskie, Spodenki kąpielowe, Spodnie, Spodnie do jog-
gingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie dresowe, Spodnie 
joggingowe, Spodnie od dresu, Spodnie wierzchnie, Spodnie 
z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie ze stretchu, 
Stroje do sportów walki, Swetry polo, Swetry, Szorty, Szorty 
[odzież], Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Topy 
do jogi, Topy [odzież], Wiatrówki, Obuwie, Buty dla motocy-
klistów, Buty do biegania, Buty do gry w polo, Buty do bok-
su, Buty do rugby, Buty motocyklowe, Buty na rzepy, Buty 
nieprzemakalne, Buty robocze, Buty skórzane, Buty sporto-
we, Buty sznurowane, Buty treningowe [obuwie sportowe], 
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Buty wsuwane, Buty za kostkę, Buty zimowe, Obuwie dla 
mężczyzn, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie gimna-
styczne, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i dam-
skie, Obuwie robocze, Obuwie rekreacyjne, Obuwie sporto-
we, Obuwie wspinaczkowe, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez 
daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki 
z daszkiem, 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Artykuły sportowe, Bilardowe (Kije -), Drążki 
do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drąż-
ki do podciągania na drzwi, Dyski sportowe, Dyski sporto-
we [dla sportów odbywających się na wolnym powietrzu], 
Ekspandery do klatki piersiowej, Ekspandery [ćwiczenia], 
Ergometry wioślarskie, Hantle, Gry sportowe, Hantle do pod-
noszenia ciężarów, Hantle kettlebell, Ławki do ćwiczeń, 
Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do ćwiczenia mięśni 
brzucha, Ławki do użytku gimnastycznego, Ławki do użytku 
sportowego, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowe-
go, Maszyny do przysiadów, Ochraniacze brzucha do użytku 
sportowego, Ochraniacze do uprawiania sportu, Ochrania-
cze do użytku w sporcie, Ochraniacze genitaliów do użytku 
podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na goleń do użytku 
sportowego, Ochraniacze na ręce przystosowane do użytku 
sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Przyrzą-
dy gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz-
nych, Przyrządy gimnastyczne do rozciągania, Przyrządy 
stosowane w kulturystyce, Rękawice bokserskie, Rękawice 
sparingowe, Skakanki, Sprzęt do gry w bilard, Sprzęt do tre-
ningu sztuk walki, Sprzęt sportowy, Stacjonarne rowery tre-
ningowe, Stanowiska maszyn do biegania, Stoły bilardowe, 
Urządzenia do osiągania sprawności fizycznej [nie do użytku 
medycznego], Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], Urzą-
dzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Uprzęże do użytku 
w sporcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], 
Urządzenia do ćwiczenia mięśni dłoni, Worki treningowe, 
Worki treningowe montowane na podłodze, 41 Usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, Sport i fitness, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Centra rozrywki, Organizowanie gal, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Usługi galerii sztuki, Usługi rozrywkowe zwią-
zane z automatami do gry, Usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, Usługi trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie 
sportu, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizycz-
ną, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowa-
dzenie zajęć fitness.

(210) 532446 (220) 2021 08 06
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻAPPKA STORE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprze-
daży, następujących towarów: produkty chemiczne przezna-
czone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, 

ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki ga-
śnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowa-
nia, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spo-
iwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki 
i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje 
i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i mate-
riały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia 
elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następują-
cych towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, mate-
riały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalo-
we konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pan-
cerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów 
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki 
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce 
i przybory do przygotowywania żywności będące nożami 
kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie stero-
wane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budow-
lane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządze-
nia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyj-
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ne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrol-
ne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmi-
sji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
nych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: skafandry dla nurków, 
maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaci-
ski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, 
aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia 
do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przy-
rządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weteryna-
ryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedycz-
ne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządze-
nia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, 
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządze-
nia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony 
słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspoma-
gające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, prote-
zy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, ga-
dżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świad-
czone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, 
następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetla-
nia, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sa-
nitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spali-
nowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palni-
ki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do ob-
róbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, 
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria 
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapal-
niczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia słu-
żące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 
części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i poci-

ski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachet-
ne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, 
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instru-
mentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotogra-
fie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania 
i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, ma-
tryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla ar-
tystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze 
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, ko-
miksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody 
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty 
podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: nieprzetworzone i pół-
przetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imi-
tacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytło-
czonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniają-
ce, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewo-
dy giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, ar-
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imita-
cje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki 
i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, 
smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, 
materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury 
sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich ma-
teriałów, jak kamień, beton i marmur, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzo-
wanych punktów sprzedaży, następujących towarów: meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obra-
zów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub trans-
portu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fisz-
bin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursz-
tyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i rucho-
me schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zasta-
wa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie 
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowa-
nego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
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z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone 
w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, nastę-
pujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla 
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny 
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tek-
stylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i prze-
chowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wy-
ściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy 
lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne mate-
riały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókien-
nictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i po-
ścielowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, 
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, 
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do wło-
sów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki 
(nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły 
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty 
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, 
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następują-
cych towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, 
jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mię-
so i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał 
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze 
jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nie-
naturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, ta-
pioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, 

preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i sub-
stytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne 
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapał-
ki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi 
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Po-
moc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczące kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych 
kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi trans-
misyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja 
konferencji, Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepobieral-
nych publikacji elektronicznych poprzez portale interneto-
we, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
terowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usłu-
ga (SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzo-
biorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, 
Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, 
Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne, Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie wła-
sności intelektualnej.

(210) 532447 (220) 2021 08 06
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żappka store

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
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w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprze-
daży, następujących towarów: produkty chemiczne przezna-
czone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki ga-
śnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowa-
nia, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spo-
iwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki 
i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje 
i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i mate-
riały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia 
elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następują-
cych towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, mate-
riały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalo-
we konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pan-
cerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów 
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie 

sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki 
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce 
i przybory do przygotowywania żywności będące nożami 
kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie stero-
wane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budow-
lane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządze-
nia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrol-
ne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmi-
sji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
nych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: skafandry dla nurków, 
maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaci-
ski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, 
aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia 
do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przy-
rządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weteryna-
ryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedycz-
ne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządze-
nia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, 
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządze-
nia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony 
słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspoma-
gające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, prote-
zy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, ga-
dżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świad-
czone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, 
następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetla-
nia, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sa-
nitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spali-
nowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palni-
ki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
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i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do ob-
róbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, 
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria 
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapal-
niczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia słu-
żące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 
części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i poci-
ski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachet-
ne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, 
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instru-
mentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotogra-
fie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania 
i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, ma-
tryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla ar-
tystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze 
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, ko-
miksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody 
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty 
podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: nieprzetworzone i pół-
przetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imi-
tacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytło-
czonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniają-
ce, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewo-
dy giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, ar-
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imita-
cje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki 
i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, 
smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, 
materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury 
sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich ma-
teriałów, jak kamień, beton i marmur, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzo-
wanych punktów sprzedaży, następujących towarów: meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obra-
zów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub trans-
portu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fisz-
bin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursz-
tyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 

pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i rucho-
me schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zasta-
wa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie 
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowa-
nego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone 
w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, nastę-
pujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla 
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny 
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tek-
stylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i prze-
chowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wy-
ściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy 
lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne mate-
riały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókien-
nictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i po-
ścielowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, 
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, 
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do wło-
sów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki 
(nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły 
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty 
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, 
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następują-
cych towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, 
jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mię-
so i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał 
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze 
jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nie-
naturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, ta-
pioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
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na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, 
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i sub-
stytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne 
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapał-
ki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi 
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Po-
moc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczące kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych 
kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi trans-
misyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja 
konferencji, Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepobieral-
nych publikacji elektronicznych poprzez portale interneto-
we, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
terowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usłu-
ga (SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzo-
biorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, 
Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, 
Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne, Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie wła-
sności intelektualnej.

(210) 532448 (220) 2021 08 06
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)

(540) ŻAPPSTORE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprze-
daży, następujących towarów: produkty chemiczne przezna-
czone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie suro-
wym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki ga-
śnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowa-
nia, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spo-
iwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypeł-
niania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze 
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki 
i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje 
i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające 
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i mate-
riały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia 
elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następują-
cych towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, mate-
riały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalo-
we konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pan-
cerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, 
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy 
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sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów 
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki 
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce 
i przybory do przygotowywania żywności będące nożami 
kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie stero-
wane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budow-
lane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządze-
nia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optycz-
ne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrol-
ne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycz-
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmi-
sji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
nych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: skafandry dla nurków, 
maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaci-
ski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, 
aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia 
do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przy-
rządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weteryna-
ryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedycz-
ne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządze-
nia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, 
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządze-
nia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony 
słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspoma-
gające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, prote-
zy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, ga-
dżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świad-
czone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, 
następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetla-
nia, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sa-
nitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spali-

nowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palni-
ki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do ob-
róbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, 
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria 
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapal-
niczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia słu-
żące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 
części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i poci-
ski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachet-
ne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, 
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instru-
mentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotogra-
fie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje 
do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania 
i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, ma-
tryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla ar-
tystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze 
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, ko-
miksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody 
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty 
podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów 
sprzedaży, następujących towarów: nieprzetworzone i pół-
przetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imi-
tacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytło-
czonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniają-
ce, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewo-
dy giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, ar-
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imita-
cje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki 
i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, 
smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, 
materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury 
sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich ma-
teriałów, jak kamień, beton i marmur, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzo-
wanych punktów sprzedaży, następujących towarów: meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obra-
zów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub trans-
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portu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fisz-
bin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursz-
tyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i rucho-
me schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zasta-
wa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie 
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały 
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowa-
nego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone 
w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, nastę-
pujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla 
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny 
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tek-
stylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i prze-
chowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wy-
ściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy 
lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne mate-
riały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókien-
nictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i po-
ścielowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, 
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, 
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do wło-
sów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki 
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztucz-
ne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki 
(nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły 
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty 
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, 
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły 
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, 
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ra-
mach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następują-
cych towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, 
jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mię-
so i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał 
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze 
jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nie-
naturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, ta-
pioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mro-

żone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zauto-
matyzowanych punktów sprzedaży, następujących towa-
rów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, 
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i sub-
stytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne 
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapał-
ki, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi 
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Po-
moc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu fran-
czyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transak-
cje finansowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczące kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicz-
nych kart płatniczych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Dzia-
łalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja konferencji, Umożliwianie dostępu do publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do nie-
pobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale 
internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowa-
nia, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Ho-
sting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu 
i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje i infor-
macja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 
informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji 
danych, usługi kodowania danych, Oprogramowanie kom-
puterowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie użytkowe 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługi-
wania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie 
do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do zarzą-
dzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Usługi 
w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie 
danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwier-
dzania tożsamości, Usługi prawne, Licencjonowanie kon-
cepcji franczyzowych, Licencjonowanie własności inte-
lektualnej.
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(210) 532454 (220) 2021 08 07
(731) PŁOŃSKI MARCIN RATUS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUS

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza [chroniąca przed 
wypadkami lub urazami], Odzież chroniąca przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, Odzież chroniąca przed 
wypadkami, Odzież ochronna chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, 
Odzież chroniąca przed urazami, Odzież chroniąca przed 
ogniem, 25 Odzież, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe 
z kapturem, Bluzy z kapturem, Bluzy polarowe, Bermudy 
(szorty), Długie kurtki, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalio-
nowe, Duże luźne kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Dżinsy, 
Eleganckie spodnie, Garnitury, Garnitury w sportowym sty-
lu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Golfy, Golfy 
[odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płaszcze 
nieprzemakalne, Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kami-
zelki kamuflażowe, Komplety skórzane, Komplety sportowe, 
Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i ko-
biet, Koszule, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochła-
niające wilgoć, Koszule z dzianiny, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki polo, Koszulki do jogi, Koszulki gimnastyczne bez 
rękawów, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bry-
czesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z nadruka-
mi, Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie 
spodnie, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, 
Kurtki motocyklowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], 
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurt-
ki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Majtki, Męskie płaszcze, 
Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Nie-
przemakalna odzież wierzchnia, Odzież do biegania, Odzież 
do jazdy na motocyklu, Odzież do sztuk walki, Odzież gimna-
styczna, Odzież do uprawiania judo, Odzież gotowa, Odzież 
męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, 
Odzież robocza, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież 
treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wieczorowa, Odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, Odzież ze skóry, Palta, Paski [odzież], Paski skó-
rzane [odzież], Paski tekstylne, Peleryny [płaszcze], Płaszcze, 
Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Po-
lary, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Rękawiczki [odzież], 
Rękawiczki samochodowe, Skarpetki, Spodenki, Spodenki 
bokserskie, Spodenki kąpielowe, Spodnie, Spodnie do jog-
gingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie dresowe, Spodnie 
joggingowe, Spodnie od dresu, Spodnie wierzchnie, Spodnie 
z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie ze stretchu, 
Stroje do sportów walki, Swetry polo, Swetry, Szorty, Szorty 
[odzież], Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Topy 
do jogi, Topy [odzież], Wiatrówki, Obuwie, Buty dla motocy-
klistów, Buty do biegania, Buty do gry w polo, Buty do bok-
su, Buty do rugby, Buty motocyklowe, Buty na rzepy, Buty 

nieprzemakalne, Buty robocze, Buty skórzane, Buty sporto-
we, Buty sznurowane, Buty treningowe [obuwie sportowe], 
Buty wsuwane, Buty za kostkę, Buty zimowe, Obuwie dla 
mężczyzn, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie gimna-
styczne, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i dam-
skie, Obuwie robocze, Obuwie rekreacyjne, Obuwie sporto-
we, Obuwie wspinaczkowe, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez 
daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czap-
ki z daszkiem, 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimna-
styczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bilardowe (Kije -), 
Drążki do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia cięża-
rów, Drążki do podciągania na drzwi, Dyski sportowe, Dyski 
sportowe [dla sportów odbywających się na wolnym po-
wietrzu], Ekspandery do klatki piersiowej, Ekspandery [ćwi-
czenia], Ergometry wioślarskie, Hantle, Gry sportowe, Hantle 
do podnoszenia ciężarów, Hantle kettlebell, Ławki do ćwi-
czeń, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do ćwiczenia 
mięśni brzucha, Ławki do użytku gimnastycznego, Ławki 
do użytku sportowego, Maski osłaniające twarz, do użytku 
sportowego, Maszyny do przysiadów, Ochraniacze brzucha 
do użytku sportowego, Ochraniacze do uprawiania sportu, 
Ochraniacze do użytku w sporcie, Ochraniacze genitaliów 
do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze na go-
leń do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce przystoso-
wane do użytku sportowego, Ochrona na pięści [artykuły 
sportowe], Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy gimnastyczne do roz-
ciągania, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Rękawice 
bokserskie, Rękawice sparingowe, Skakanki, Sprzęt do gry 
w bilard, Sprzęt do treningu sztuk walki, Sprzęt sportowy, 
Stacjonarne rowery treningowe, Stanowiska maszyn do bie-
gania, Stoły bilardowe, Urządzenia do osiągania spraw-
ności fizycznej [nie do użytku medycznego], Urządzenia 
do kulturystyki [ćwiczenia], Urządzenia do wzmacniania 
ciała [ćwiczenia], Uprzęże do użytku w sporcie, Urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do ćwiczenia 
mięśni dłoni, Worki treningowe, Worki treningowe monto-
wane na podłodze, 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
Sport i fitness, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Centra rozrywki, Organizowanie gal, Organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi 
galerii sztuki, Usługi rozrywkowe związane z automatami 
do gry, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi 
trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], Usługi trenerskie w zakresie sportu, Prowadzenie 
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Prowadzenie zajęć 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie zajęć fitness.

(210) 532455 (220) 2021 08 07
(731) SUROSZ ARKADIUSZ ENGLISH SITE, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) english site

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych.

(210) 532483 (220) 2021 08 06
(731) BRODOWSKI ALEKSANDER, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FORSENSE

(531) 24.15.15, 02.09.04, 26.02.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Systemy ochrony obwodowej, Urządzenia 
do ochrony obwodowej, Urządzenia elektroniczne do mo-
nitoringu, Czujniki wstrząsowe, Bariery podczerwieni, Barie-
ry mikrofalowe, Alarmy antywłamaniowe, Sieciowe kamery 
monitorujące do nadzoru, Kamery termowizyjne, kamery 
na podczerwień, Kamery aktywowane ruchem, kamery te-
lewizji przemysłowej, Kable elektryczne, Kable sensoryczne, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej systemów ochro-
ny obwodowej, Promocja sprzedaży, Prowadzenie przedsta-
wicielstw handlowych, Usługi eksportowo-importowe.

(210) 532484 (220) 2021 08 09
(731) KREPINIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CANDELUX Lighting Paweł Krepiniewicz & Partnerzy
(510), (511) 11 Elementy oświetleniowe, Lampy oświetlenio-
we, Osprzęt do oświetlenia, Lampy podłogowe, Lampy stoją-
ce, Lampy halogenowe, Lampy LED, Lampy ścienne, Lampy 
stołowe, Lampy biurkowe, Lampy (urządzenia oświetlenio-
we), Sufitowe lampy wiszące, Lampy do celów oświetlenio-
wych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
42 Projektowanie systemów oświetleniowych.

(210) 532491 (220) 2021 08 06
(731) ŻURAWIK RAFAŁ MAGIA KASZMIRU, Brzezia Łąka
(540) (znak słowny)
(540) MAGIA KASZMIRU RAFAŁ ŻURAWIK
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież kaszmirowa, Odzież jedwabna, Odzież wełniana, 
Czapki wełniane, Akcesoria na szyję, Apaszki, Bielizna, Bieli-
zna osobista i nocna, Blezery, Bluzki, Szale, Kaszmirowe szale, 
Szaliki jedwabne, Swetry, Szaliki, Rękawiczki [odzież], Czapki 
jako nakrycia głowy, Marynarki od garniturów, Spodnie, Su-
kienki damskie, Spódnice, Skarpetki wełniane, Pulowery, Raj-
stopy, Wełniane rajstopy, Legginsy, Kurtki, Płaszcze, Okrycia 
wierzchnie [odzież], 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w zakresie następujących towarów: odzież, odzież męska, 
damska i dziecięca, odzież kaszmirowa, odzież jedwabna, 
odzież wełniana, czapki wełniane, akcesoria na szyję, apasz-
ki, bielizna, bielizna osobista i nocna, blezery, bluzki, szale, 
kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, swetry, szaliki, rękawiczki 
[odzież], czapki jako nakrycia głowy, marynarki od garnitu-
rów, spodnie, sukienki damskie, spódnice, skarpetki wełnia-
ne, pulowery, rajstopy, wełniane rajstopy, legginsy, kurtki, 
płaszcze, okrycia wierzchnie [odzież], torebki, portmonetki 
i portfele, torby.

(210) 532492 (220) 2021 08 06
(731) ZAWIERUCHA WOJCIECH JOKER DETAILING, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) JOKER DETAILING
(510), (511) 37 Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 
Usługi tuningu pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, 
Usługi myjni pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy 

pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z napra-
wą pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji po-
jazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Polerowanie samocho-
dów, Polerowanie pojazdów, Naprawy i konserwacja samo-
chodów, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i ich części, Mycie pojazdów, Montaż [instalowanie] części 
do pojazdów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojaz-
dów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Malowanie 
samochodów, Malowanie pojazdów, Konserwacja i napra-
wa pojazdów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Insta-
lowanie wyposażenia samochodowego, Instalacja części 
zamiennych do pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy 
pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie higieniczne 
[pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Komplekso-
we czyszczenie samochodów, Czyszczenie samochodów, 
Odnawianie pojazdów, Usługi warsztatów samochodowych 
w zakresie konserwacji pojazdów, Naprawa karoserii samo-
chodowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją samochodów, Naprawy lub konserwacja 
samochodów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, Naprawa i konserwacja motocykli, Obsługa i naprawa 
samochodów.

(210) 532494 (220) 2021 08 06
(731) ZAWIERUCHA WOJCIECH JOKER DETAILING, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joker Detailing

(531) 02.01.01, 02.01.07, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 
Usługi tuningu pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, 
Usługi myjni pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy 
pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z napra-
wą pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji po-
jazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Polerowanie samocho-
dów, Polerowanie pojazdów, Naprawy i konserwacja samo-
chodów, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i ich części, Mycie pojazdów, Montaż [instalowanie] części 
do pojazdów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojaz-
dów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Malowanie 
samochodów, Malowanie pojazdów, Konserwacja I napra-
wa pojazdów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Insta-
lowanie wyposażenia samochodowego, Instalacja części 
zamiennych do pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy 
pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie higieniczne 
[pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Komplekso-
we czyszczenie samochodów, Czyszczenie samochodów, 
Odnawianie pojazdów, Usługi warsztatów samochodowych 
w zakresie konserwacji pojazdów, Naprawa karoserii samo-
chodowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją samochodów, Naprawy lub konserwacja 
samochodów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, Naprawa i konserwacja motocykli, Obsługa i naprawa 
samochodów.
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(210) 532502 (220) 2021 08 09
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiLife

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Wynajmowanie nośników reklamowych, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama, Admini-
strowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
i promocyjnymi, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, 
Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi 
i lojalnościowymi w zakresie działalności gospodarczej, Do-
radztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościo-
wych dla klientów, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
Badania rynku, Badania opinii publicznej, Usługi zarządzania 
w działalności handlowej, Administrowanie w działalności 
handlowej, Prace biurowe, Zarządzanie programami świad-
czeń pracowniczych, Przeprowadzanie programów moty-
wacyjnych dla pracowników, Przeprowadzanie testów psy-
chologicznych w celu selekcji personelu, Zarządzanie pro-
gramami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, 
41 Usługi informacji o rekreacji, Usługi klubowe (rozrywka), 
Usługi klubów zdrowia, Organizowanie i obsługa konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Organizowanie konkursów, Organizowanie 
i prowadzenie kursów edukacyjnych, Usługi kultury fizycznej, 
Organizowanie obozów sportowych i wypoczynkowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie roz-
rywki, Informacja o kulturze, edukacji i rozrywce, Organizo-
wanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie 
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Informacja 
o wypoczynku, Usługi muzeów [wystawy], Wydawanie au-
diobooków, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie tekstów medycznych, Usługi edukacyjne i doradcze 
w zakresie sprawności fizycznej, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi w za-
kresie rezerwacji biletów do teatru, Usługi kinowe, Usługi 
sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zapew-
nianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], 
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Świadczenie 
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, Udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 42 Admini-
strowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), Analizy 
i projektowanie systemów komputerowych, Doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, Instalacje, aktualiza-
cja, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie kom-
puterowe, Konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, Konwersja danych przez programy kompu-
terowe, Wypożyczanie sprzętu komputerowego, Tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
w tym tworzenie i informatyczna obsługa portali interne-
towych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi 

restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, Usługi w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, 44 Planowanie i nadzoro-
wanie diety, Usługi w zakresie planowania diety odchudzają-
cej, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, 
Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odży-
wiania, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, 
Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, 
Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi 
diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie testów psy-
chologicznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, 
Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie ra-
portów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla 
personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psy-
chologią integralną, Doradztwo dotyczące psychologicz-
nego leczenia dolegliwości, Usługi poradnictwa psycholo-
gicznego w zakresie sportu, Doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Usłu-
gi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia.

(210) 532504 (220) 2021 08 09
(731) WIŚNIEWSKA MARIOLA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inFO Biz

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenia 
dla dorosłych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty 
w celach edukacyjnych.

(210) 532505 (220) 2021 08 09
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiLife

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Wynajmowanie nośników reklamowych, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama, Administrowa-
nie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Zarządza-
nie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi i promo-
cyjnymi, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, Organi-
zowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalno-
ściowymi w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla 
klientów, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Badania ryn-
ku, Badania opinii publicznej, Usługi zarządzania w działalno-
ści handlowej, Administrowanie w działalności handlowej, 
Prace biurowe, Zarządzanie programami świadczeń pracow-
niczych, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla 
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pracowników, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, Zarządzanie programami lojalności 
klientów i programami motywacyjnymi, 41 Usługi informacji 
o rekreacji, Usługi klubowe (rozrywka), Usługi klubów zdro-
wia, Organizowanie i obsługa konferencji, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Orga-
nizowanie konkursów, Organizowanie i prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Usługi kultury fizycznej, Organizowanie obo-
zów sportowych i wypoczynkowych, Organizowanie zawo-
dów sportowych, Organizowanie rozrywki, Informacja o kul-
turze, edukacji i rozrywce, Organizowanie zajęć sportowych 
i imprez sportowych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej 
i wypoczynkowej, Informacja o wypoczynku, Usługi muzeów 
[wystawy], Wydawanie audiobooków, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów medycznych, Usługi 
edukacyjne i doradcze w zakresie sprawności fizycznej, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kultural-
ne, Usługi w zakresie rezerwacji biletów do teatru, Usługi kino-
we, Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, 
Zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], 
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizyczny-
mi za pośrednictwem strony internetowej on-line, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Usługi edukacyjne doty-
czące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Świadczenie 
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, Udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 42 Administrowa-
nie stronami komputerowymi (sieciowymi), Analizy i projek-
towanie systemów komputerowych, Doradztwo w sprawach 
sprzętu komputerowego, Instalacje, aktualizacja, konserwacja, 
powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Programowanie komputerowe, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja 
danych przez programy komputerowe, Wypożyczanie sprzę-
tu komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna 
obsługa portali internetowych, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, 
Usługi w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 44 Plano-
wanie i nadzorowanie diety, Usługi w zakresie planowania 
diety odchudzającej, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania 
się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów 
diety i odżywiania, Porady psychologiczne, Doradztwo psy-
chologiczne, Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psy-
chologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologicz-
ne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicz-
nych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie 
raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne 
dla personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psy-
chologią integralną, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości, Usługi poradnictwa psychologicznego 
w zakresie sportu, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Usługi dorad-
cze i informacyjne w dziedzinie zdrowia.

(210) 532506 (220) 2021 08 09
(731) EONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) EONIC

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi produktami: ładowarki do samochodów elek-
trycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następują-
cymi produktami: ładowarki do samochodów elektrycznych, 
37 Usługi elektryków, Usługi w zakresie instalacji elektrycz-
nych, Serwisowanie sieci elektrycznych.

(210) 532507 (220) 2021 08 09
(731) EONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) EONIC
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi produktami: ładowarki do samochodów elek-
trycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następują-
cymi produktami: ładowarki do samochodów elektrycznych, 
37 Usługi elektryków, Usługi w zakresie instalacji elektrycz-
nych, Serwisowanie sieci elektrycznych.

(210) 532508 (220) 2021 08 09
(731) JANKOWIAK HENRYK, Malbork
(540) (znak słowny)
(540) Arches
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 35 Usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, Sporządzanie spra-
wozdań finansowych.

(210) 532514 (220) 2021 08 09
(731) WASIELEWSKI PAWEŁ PAWEŁ ALEX, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) Wrapping Studio
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Reklama i usługi rekla-
mowe, 37 Usługi tuningu pojazdów.

(210) 532552 (220) 2021 08 09
(731) PISARSKA-KLINKOSZ PATRYCJA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DELPHIA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.09, 26.11.25, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 39 Spedycja towarów, ładunków drogą lądową, 
morską i powietrzną, Transport towarów, przewożenie i do-
starczanie towarów, Usługi frachtowe, przewóz ładunków.

(210) 532556 (220) 2021 08 09
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL
(540) (znak słowny)
(540) WIGRANIT
(510), (511) 2 Farby i farby mocno rozcieńczone, Powłoki, 
Pokosty, Lakiery, Rozcieńczalniki, Preparaty zabezpieczają-
ce przed niszczeniem drewna, Oleje stosowane do obróbki 
drewna, Powłoki do użytku jak podkłady gruntowe, Bejce 
do drewna i barwniki do drewna, Wszystkie wyżej wymie-
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nione produkty przeznaczone są wyłącznie do stosowania 
przez końcowych użytkowników przemysłowych lub profe-
sjonalnych malarzy.

(210) 532565 (220) 2021 08 10
(731) WattPower Technology Co., LTD, Nanjing, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Baterie elektryczne, Akumulatory elektryczne, 
Komórki fotowoltaiczne, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Skrzynki akumulatorowe, Ładowarki do bate-
rii, Moduły słoneczne, Baterie litowo-jonowe, Baterie litowe, 
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania ener-
gii elektrycznej z energii słonecznej, Moduły fotowoltaiczne, 
Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego.

(210) 532736 (220) 2021 08 16
(731) BOŻEK DAMIAN, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATIVESY

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użyt-
ku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figur-
ki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 18 Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Błona z jelit zwierzęcych, Ćwieki ze skóry, Etui na karty 
wykonane z imitacji skóry, Etykiety skórzane, Imitacje skóry, 
Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, Krupony 
[części skór], Materiał skórzany, Nici ze skóry, Obrobione lub 
półobrobione skóry, Opaski skórzane, Paski naramienne.

(210) 532762 (220) 2021 08 17
(731) RAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) BIZUBELLO
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubi-
lerskie, Wyroby biżuteryjne, Przyrządy zegarmistrzowskie, 
Przyrządy chronologiczne, Chronometria (Przyrządy -), Bi-
żuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-

ki do nich, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne 
[biżuteria], Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kości 
słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki [biżu-
teria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], Broszki [biżuteria], Kaboszony, Kamienie jubi-
lerskie, Kamienie półszlachetne, Kasetki na biżuterię [szka-
tułki], Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, 
Koperty do zegarków, Koraliki do wyrobu biżuterii, Łańcusz-
ki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Naszyjniki [biżuteria], 
Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżu-
teria), Obudowy zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, 
Osm, Ozdoby z gagatu, Ozdoby z żółtego bursztynu, Pal-
lad, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z ambroidu 
[prasowana żywica], Perydot, Pierścionki [biżuteria], Platyna 
[metal], Popiersia z metali szlachetnych, Srebrne nici [bi-
żuteria], Srebro, nieprzetworzone lub kute, Szpilki [biżute-
ria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], 
Zawieszki do kółek na klucze, Zegarki, Złote nici [biżuteria], 
Złoto, nieprzetworzone lub kute, Zwijane etui na biżuterię, 
35 Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednic-
twem stron internetowych, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing 
internetowy, Organizacja i przeprowadzanie imprez rekla-
mowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Pro-
mocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Usługi marke-
tingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi 
marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie 
internetowej, Usługi promocyjne i reklamowe, Zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach 
internetowych, Dostarczanie informacji dotyczących pro-
duktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, 
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz 
danych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Or-
ganizowanie aukcji internetowych, Udostępnianie infor-
macji z zakresu działalności gospodarczej, również za po-
średnictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form 
przekazu danych, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udo-
stępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich 
w celu upraszczania transakcji biznesowych, Udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Usługi handlowe on-line, w ramach których sprze-
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem inter-
netu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Po-
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kazy towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketin-
gowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama ko-
respondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 
zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekru-
tacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 532787 (220) 2021 08 17
(731) SŁOMIŃSKI DANIEL CMS, Wasilków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUENT SOURCE

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 Smary.

(210) 532793 (220) 2021 08 17
(731) KUSTRA MATYLDA BREAD MORNING, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bread Morning
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wy-
robów piekarniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi.

(210) 532801 (220) 2021 08 18
(731) SUPERCAR CLUB POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERCAR CLUB

(531) 24.01.03, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wy-
pożyczanie pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie po-
jazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężaró-
wek, Organizowanie transportu i podróży, Organizowanie 
wypożyczania pojazdów, Organizowanie wynajmu samo-
chodów, Planowanie i organizowanie podróży, 41 Orga-
nizowanie fanklubów, Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Or-
ganizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, Usługi w zakresie edukacji 
sportowej, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe, Usługi 
rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi roz-
rywkowe związane ze sportem.

(210) 532873 (220) 2021 08 19
(731) KUREK DAGMARA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sky & Soul

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 03.07.17
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 532893 (220) 2021 08 19
(731) KINGDOM SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Lodziarnie, Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, Koktajlbary, Kawiarnia, Kafeterie 
[bufety], Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
Herbaciarnie, Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Dekorowanie żywności, Dekorowanie 
ciast, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Bary sałatkowe, Bary 
przekąskowe, Bary.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 515641, 530294, 530484, 530830, 531210, 532059, 532402

2 532556

3 514069, 515641, 517934, 524487, 527468, 530258, 530928, 531177, 531541, 531601, 531602, 531796, 531881, 
531884, 531916, 532029, 532295, 532299

4 515721, 515732, 528492, 530294, 532787

5 524487, 524790, 525466, 526080, 530997, 531204, 531219, 531541, 531601, 531602, 531772, 531816, 531850, 
532105, 532180, 532184, 532295, 532299, 532371, 532399, 532402

6 525845, 530294, 530884, 531785, 532098

7 530484, 531768, 532059

8 526126, 530303, 531207, 531623

9 502496, 512661, 514648, 525279, 525796, 525871, 526268, 528077, 529559, 529570, 529799, 531140, 531184, 
531194, 531292, 531503, 531529, 531549, 531599, 531685, 531969, 531970, 532003, 532095, 532096, 532138, 
532243, 532297, 532298, 532329, 532330, 532331, 532372, 532420, 532432, 532446, 532447, 532448, 532454, 
532483, 532508, 532565

10 530995, 531292, 532295, 532299

11 517934, 525845, 526209, 530294, 530303, 531647, 531685, 532177, 532329, 532330, 532331, 532484

12 514648, 526268, 527445, 530595, 530596, 530597, 530599, 530600, 530601, 530602, 530603, 530604, 530605, 
530606, 530607, 530608, 530609, 530610, 532220

13 532217

14 514069, 525845, 527468, 529315, 531184, 531194, 531790, 532247, 532414, 532415, 532736, 532762

16 502496, 514069, 514648, 525466, 525845, 527468, 528077, 529559, 529565, 529570, 529571, 529572, 529799, 
530792, 531042, 531131, 531136, 531172, 531184, 531194, 531669, 531881, 531884, 531969, 531970, 532095, 
532096, 532384, 532388

17 526053, 532059, 532311

18 514069, 517408, 517410, 527468, 528134, 531184, 531194, 531995, 532736

19 530294, 530636, 530844, 530849, 531647, 531785, 532119, 532311, 532394

20 517934, 525845, 526209, 527468, 531018, 531072, 531790, 531995, 532274, 532334, 532368, 532371

21 517934, 525845, 526126, 527468, 530303, 531184, 531194, 531623, 531995

22 532220

24 527468, 528134, 531072

25 514069, 527468, 528077, 528134, 530590, 531184, 531194, 531547, 531669, 531779, 531968, 532200, 532201, 
532309, 532371, 532379, 532414, 532415, 532432, 532454, 532491, 532873

26 517934, 532379

27 527468

28 502496, 514648, 515721, 515732, 527468, 528077, 528130, 531131, 531136, 531184, 531194, 531549, 531651, 
531669, 531952, 531969, 531970, 532217, 532371, 532432, 532454

29 524960, 527386, 530259, 531495, 531518, 531873, 531881, 531884, 531901, 532105, 532127, 532183, 532236

30 514054, 524960, 525466, 526123, 526124, 526125, 527835, 527852, 528025, 529553, 530259, 531219, 531495, 
531873, 531881, 531884, 531901, 532006, 532179, 532393, 532396, 532398, 532401

31 527386, 527540, 531873, 531881, 531884, 531901, 531995, 532384, 532394, 532399

32 523962, 528319, 531290, 531542, 531669, 531881, 531884, 532029, 532105, 532179, 532309

33 523892, 530733, 530993, 531881, 531884
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34 531219, 531881, 531884, 532027, 532028, 532103, 532118

35 514069, 514573, 514574, 514648, 514955, 514958, 514959, 514960, 514961, 514963, 515540, 517408, 517410, 
524790, 525258, 525279, 525466, 525741, 525796, 526974, 527835, 527852, 528077, 528130, 528134, 528492, 
529315, 529559, 529565, 529570, 529571, 529572, 529799, 530251, 530317, 530320, 530844, 530849, 530990, 
531018, 531019, 531030, 531042, 531072, 531101, 531161, 531184, 531194, 531213, 531247, 531248, 531252, 
531253, 531271, 531298, 531494, 531497, 531599, 531601, 531602, 531669, 531676, 531678, 531704, 531785, 
531790, 531881, 531884, 531969, 531970, 531995, 532003, 532057, 532059, 532095, 532096, 532098, 532133, 
532138, 532141, 532163, 532183, 532200, 532201, 532240, 532258, 532259, 532274, 532275, 532285, 532301, 
532368, 532379, 532384, 532388, 532393, 532396, 532398, 532401, 532446, 532447, 532448, 532483, 532484, 
532491, 532502, 532505, 532506, 532507, 532508, 532514, 532762, 532793

36 525741, 526974, 529559, 529570, 530317, 530320, 530844, 530849, 530969, 530972, 531049, 531050, 531101, 
531247, 531248, 531252, 531253, 531298, 531497, 531549, 531647, 531648, 531649, 531676, 531678, 531714, 
531881, 531884, 531917, 532138, 532275, 532327, 532446, 532447, 532448

37 514648, 515641, 526268, 527285, 529559, 529570, 530484, 530844, 530849, 530884, 530969, 530972, 531101, 
531298, 531519, 531647, 531676, 531678, 531768, 531917, 532003, 532121, 532188, 532332, 532492, 532494, 
532506, 532507, 532514

38 514648, 515540, 525279, 525796, 525887, 528077, 529559, 529565, 529570, 529571, 529572, 530792, 531042, 
531161, 531172, 531599, 531969, 531970, 532057, 532138, 532188, 532446, 532447, 532448

39 502496, 514648, 525740, 525787, 528492, 529559, 529570, 531274, 531276, 531278, 531727, 531881, 531884, 
532173, 532240, 532372, 532384, 532552, 532801

40 530484, 532059, 532105, 532119, 532379

41 502496, 514648, 514955, 514958, 514959, 514960, 514961, 514963, 515540, 517718, 521350, 522833, 523137, 
525374, 525796, 525887, 526268, 526508, 527261, 527424, 528077, 529559, 529565, 529570, 529571, 529572, 
529799, 530317, 530320, 530501, 530792, 530953, 531010, 531042, 531050, 531073, 531124, 531126, 531131, 
531136, 531172, 531177, 531184, 531194, 531252, 531253, 531591, 531669, 531881, 531884, 531969, 531970, 
532029, 532057, 532095, 532096, 532133, 532188, 532275, 532297, 532298, 532301, 532309, 532373, 532432, 
532446, 532447, 532448, 532454, 532455, 532502, 532504, 532505, 532801

42 515540, 525279, 525796, 526974, 528077, 529559, 529570, 530317, 530320, 530884, 530926, 531030, 531042, 
531101, 531161, 531271, 531503, 531529, 531599, 531676, 531678, 531995, 532003, 532095, 532096, 532119, 
532121, 532138, 532185, 532254, 532372, 532380, 532446, 532447, 532448, 532484, 532502, 532505

43 514054, 525374, 525466, 525832, 526034, 526123, 526508, 527261, 531212, 531290, 531495, 531544, 531618, 
531661, 531881, 531884, 531901, 532029, 532091, 532105, 532267, 532309, 532397, 532446, 532447, 532448, 
532502, 532505, 532893

44 517718, 523137, 524790, 525788, 526508, 529315, 529559, 529570, 530823, 530990, 531010, 531172, 531177, 
531213, 531529, 531676, 531678, 531727, 532095, 532096, 532243, 532297, 532298, 532328, 532421, 532502, 
532505

45 529559, 529570, 531881, 531884, 532003, 532133, 532270, 532446, 532447, 532448
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

3 D REAKTOR 532059

3’ 0 ChM Locked Plating ChLP system 530995

4 dent 532421

7 KINGSEVEN 512661

Aceflucil 531204

AgiWrap 526053

AKTILIT 527540

ALAB SYSTEM 532372

ALFA PARK 531676

ALFA PARK 531678

AlMaddah EST. 1945 527835

ANKA KRYSTYNIAK 531790

ANSIN 532200

APARTAMENTY OGRODOWA 530849

Arches 532508

Arl-meble 532368

atelier Paznokcie Marzeń 531177

avergon TOOLS THAT WORK 526126

AZARDI 532334

AZOVILEN 531210

B2C Business2Consumer 527386

badamHPV.pl 525788

BADBOY 530597

BADGIRL 530596

bakalove 532240

Bar Profesional WYKWALIFIKOWANA  
OBSŁUGA BARMAŃSKA 531544

BeRReTTi 531623

Beskidzka Ostoja 800 m n. p. m. 532091

BIAŁY KRUK 531916

BIG BOSS BURGER 532236

bio expo warsaw 531704

Bio Raj 531873

BI-PROFENID 531816

BIZUBELLO 532762

Biżu Biżu 531494

BLADE 530610

BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA 531136

BNP GOdealer 531714

BOCIAN LEASING 531247

BOCIAN LEASING 531248

BOCIAN 531252

BOCIAN 531253

BOOM ekipa XL LODY SORBETOWE  
CYTRYNOWE W POLEWIE O SMAKU GUMY  
BALONOWEJ Z CUKREM STRZELAJĄCYM 532393

BOOM ekipa XL LODY SORBETOWE  
TRUSKAWKOWE W POLEWIE O SMAKU GUMY  
BALONOWEJ Z CUKREM STRZELAJĄCYM 532396

Botanica JELITKOWO 530972

BRABANK APARTAMENTY 530969

Bread Morning 532793

BROKAT 531126

C Cargotex Polska 525740

CANDELUX Lighting  
Paweł Krepiniewicz & Partnerzy 532484

Ce Cert. 531271

CEREVISIA ALBA CRACOVIENSIS  
KRAKOWSKIE BIAŁE 523962

City2 531298

ClubRock 4 Life  
YOU WILL NEVER ROCK ALONE !!! 532309

CO2 pozytywni CO2 532298

Coffee Ride 531618

CRACOVIA NAJSTARSZY KLUB SPORTOWY  
W POLSCE 531184

Crazy Needles 529315

CUPRUM PARK 525741

CWI 531727

D drogeriawapteka.pl 530990

DELPHIA 532552

Dental Love STOMATOLOGIA  
WAWRO-PAMPUSZKO 532328

Dermika Luxury Caviar 530258

dk DAMIAN KSIĄŻEK 531497

DSBJ 530317

działamy dla zmiany 531050

eco service specjalistyczne czyszczenie 530484

EDUWARD 532373

EF EL FORREST 517410

eGabinet 531529

ekipa BOOM LODY SORBETOWE CYTRYNOWE  
W POLEWIE O SMAKU GUMY BALONOWEJ  
Z CUKREM STRZELAJĄCYM 532398

ekipa BOOM LODY SORBETOWE  
TRUSKAWKOWE W POLEWIE O SMAKU GUMY  
BALONOWEJ Z CUKREM STRZELAJĄCYM 532401

EKIPA HVAC 532332

EKO-BUSIK 532173

ekohigiena Hygiene Systems 515641



1 2 1 2

Nr  ZT35/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 113

EL FORREST 517408

english site 532455

EONIC 532506

EONIC 532507

EP Ellie Pure 531541

esarna 531601

etygrys 531602

EVarsztat 526268

FERROS 528130

Fiit MARINE do lil SOLID FILTR ZAWIERA  
PLASTIK Wkłady tytoniowe Fiit zaprojektowane  
do użytku tylko z lil SOLID 20 WKŁADÓW  
TYTONIOWYCH 532028

Fiit REGULAR do lil SOLID FILTR ZAWIERA  
PLASTIK Wkłady tytoniowe Fiit zaprojektowane  
do użytku tylko z lil SOLID 20 WKŁADÓW  
TYTONIOWYCH 532027

firma bez plastiku 532297

FLOW 530607

FLUENT SOURCE 532787

FOREST 530823

FORSENSE 532483

franzky STARY BROWAR W MIEDZIANCE 532029

FREGATA RESTAURACJA 531212

FUNDACJA SŁUŻĄC ŻYCIU 532275

GANG ZIELONEJ RĘKAWICZKI 530953

GELATO mio GELATO 526123

GENOMIKA 532380

GENOMINVESTMENT 531101

GESSLER 530259

Gollwitzer Polska Sp. z o.o. 531519

Good Cheese 532127

GOOZE 532254

GRAVITY 530600

GRAVO 530602

Grinner 532402

GRY RODZINNE 531124

HAZE LEMONADE 528319

HelloHR 532057

HOLOHOME 525796

HopX 531549

HOSCHKO 532259

Hostel Imbir 525832

HOTELYOU 530251

HYGGLI 526209

iBet 531785

ICE CREAM ADVENTURE 531495

IH InterHal 532121

IMAGINARIUM 527261

I-MAR 532119

IN TIME 522833

INDYGO CENTRUM TERAPII I ROZWOJU 523137

inFO Biz 532504

INISI 514069

INKO I GNITO 528134

INLLOY 531207

inwest DOM 531917

iT com 531030

JARMUTA RESORT 525374

Jemy w Łodzi 532301

JK KSIĘŻAK 531901

JOKER DETAILING 532492

Joker Detailing 532494

JS Jabłoński Smęda  
Zostań doradcą podatkowym 531073

kerabike MYJNIE ROWEROWE 531768

Keto Cake NO SUGAR NO PROBLEM 528025

KIMOCO beauty 530928

KINERGY XP 527445

KINETIC 530608

klub ok 531049

Kobido Up 531010

kokofir 532105

KOLE100RZ 531669

KOSTKA Śnieżna 529553

KRIL & BLÖHM HEIZTECHNIK 532329

KRIL & BLÖHM HEIZTECHNIK 532330

Kril & Blöhm 532331

KRIO 532096

KS CRACOVIA  
NAJSTARSZY KLUB SPORTOWY W POLSCE 531194

LAV LÓD 514054

LEOPOLD STAW 531518

Levante 532893

LINEO 531140

Lovrin 532247

lu-bi 532163

LUTELOPTIK 532299

LuxuryForYou By Klaudia Kowalska 531213

ŁOMŻA 531542

MAGIA KASZMIRU RAFAŁ ŻURAWIK 532491

MARINELL 530294

Materazzo 531072

MATOGUARD 531292

MATTRA wkład parafinowy 3-4 dni  
www.mattrapolska.pl 515721

MATTRA wkład parafinowy 7 dni  
www.mattrapolska.pl MATTRA Polska  
WKŁADY WYPRODUKOWANO W POLSCE 515732

MEDOCHEM 532180

MEDOCHEM 532184

METODA RUCHÓW ARTYKULCYJNYCH R 531172

MG Giu Monnari 527468

MINI 530603
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mini-bobo.pl 532371

MIOLLI 532006

Model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu  
Społecznego RODZINA BIZNES I PRACA  
EDUKACJA KULTURA SPOŁECZEŃSTWO  
SAMORZĄD CZŁOWIEK LIDER H humanites 527424

MODERNA OSIEDLE 530844

MOŁDAWSKA BECZKA 530993

MORSY ZIELONKA OD 1979 530501

mTools Marketing. Narzędzia. Wyniki. 525279

mtp GRUPA 514955

mtp GRUPA 514958

mtp GRUPA 514959

mtp GRUPA 514960

mtp GRUPA 514961

mtp GRUPA 514963

MultiLife 532502

MultiLife 532505

Muroy 532274

MUSI SUSHI www.musisushi.pl 532267

MYPARTY PANDA 531018

MYPARTY PANDA 531019

Nanointima 531796

NATIVESY 532736

nAxiom 531503

NELA 502496

NEO CLUB CLICK 532103

neo designed for glo Lounge Click  
MOMENT RANGE 532118

NEURONUM 530926

NEW HORIZONS ENGLISH SCHOOL 531591

NEWCROWD 530320

Olewnik Roślinne smaki 532183

Olmedzik CENTRUM PRZYJAZNE DZIECIOM 524790

openapp 532138

OWOLOVO Roztoczańska z Nieledwi 532179

PAC-on 524487

PATCHER 532379

Patti Runy 531995

picup 525466

PIWPAW.PL 531290

PO KRAKOSKU BISTRO 526034

Podlaski Kurnik 532394

Pogotowie Przedmaturalne  
z Matematyki P=πr² 530792

POISON 530606

POL AND DRONES 514648

POLA 531651

POLENTEX 532098

POLMAK nierówno krojony 526125

POLMAK nierówno siekany 526124

polsat box 529570

polsat café 529572

polsat film 529565

polsat news 529571

Polska Nagroda Jakości 532133

POLSKA WÓDKA DOJRZEWAJĄCA  
W BECZKACH KORONA POLSKA  
CROWN of POLAND VODKA UNIQUE RECIPE  
PREMIUM CASK AGED POLISH VODKA POLISH  
OAK LONG AGED VODKA 523892

polTTimo 527285

PORTHOS 531968

PROSHOP TC 532217

PROSOJA 532399

PROVOKACJA BY WIKTORIA KOZAK 530590

QUEEN 530601

RadioAlfa24.pl 531042

RATRAVIN 532295

RATUS 532432

RATUS 532454

REKITIN IMMUNO 531850

RESPIRO SOLID CHOICE 532311

ROCKET 530604

rozwojowa mama 531969

rozwojowa mama 531970

rs reh-sport.pl 531952

RUBOX 530636

Rutkowski Patrol 532270

Saint Karas 532397

Saletromag 530830

SEMAX POLSKA 532285

SHIORI 530303

Simetic Fortis 531772

Sky & Soul 532873

SMAŻALNIA RYB DOBRA RYBKA SZCZUPAK  
FISH salad mayo garlic ONION ketchup  
Dobra Rybka smażalnia ryb pepper food  
CHILLI SALT Sea tuna olive fresh Świeże Ryby  
LEMON Mintaj Dorsz vinegar FISH & CHIPS 524960

SPACES 531219

SPICE & YOU 531661

STALOVERS 530884

storin 531685

STYLOWE STALOWE 525845

super PSZCZOŁA 532327

SUPERCAR CLUB 532801

Symgliptin Combi 526080

SZYSZKA 531881

SZYSZKA 531884

ŚLĄSKI WĘGIEL Karolinka 27 EKOGROSZEK 528492

T/F/C 531649

TABSPIN 530595

TAKWIELE.PL 532141

TALARIA 526508
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Tesla - Forever - Coin 531648

Tesla - International 531647

TOPSHE 530605

TOTENDOM 526974

TPR Tygodnik Poradnik ROLNICZY 529799

TradeDom 531599

TunkaX 532220

UON 514573

u-on 514574

URESHII PROFESSIONAL 517934

VANDERTIF 532414

VANDERTIF 532415

VENOM 530599

VINUM VERITUM 525258

Vision Express Trendy 532243

VITAGLU 530997

Vividi 532177

w 532565

WasteMaster JŁ 532420

wawarzywa 532384

WBG WALIM NA ŻĄDANIE 521350

WHITES.PL 515540

WIGRANIT 532556

WISHOME 532003

WIZZ 530609

WoZo move around! 525787

wódka wyBUHowa 530733

Wrapping Studio 532514

WZMACNIAKI - KROKI KU RELACJI 531131

Yetic 525871

Your Kindness because each Kind matters 525887

ys yourshoes. 531547

ZACZNIJ OD NOWA 528077

ZAPUNKTUJ Z GLS 531274

ZAPUNKTUJ Z GLS 531276

ZAPUNKTUJ Z GLS 531278

ZESZYTY EKIPA 532388

zetohosting 532185

zetomedia 532188

zgoda.net 531161

Złap balans 517718

ŻAPPKA STORE 532446

żappka store 532447

ŻAPPSTORE 532448



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.

1245639 kojie san KOJIC ACID SOAP (2021 05 20)
CFE: 02.03.01, 29.01.12 3

1261406 KINDER CARDS (2021 07 26) 30
1318985 jelido (2021 04 30)

CFE: 27.05.01 30
1413214 WOODSOL (2021 07 27) 2
1431459 ASTRONODE (2021 06 24) 9, 38
1606411 BEGIN AGAIN (2021 06 07, 2020 12 08) 3
1606416 LOOSEN UP (2021 06 07, 2020 12 08) 3
1606428 BONISOLUTE (2021 04 08, 2021 01 25) 3, 5
1606429 BALMISOLUTE (2021 04 08, 2021 01 25) 3, 5
1606443 VIRTUALIS (2021 06 04, 2020 12 10) 41
1606561 MY WAY CURL DEFINING GEL 

(2021 06 08, 2020 12 08)
3

1606576 BOUNCE BACK WHIPPED CURL CREAM  
(2021 06 08, 2020 12 08)
CFE: 27.05.01 3

1606590 GALDERMA (2021 04 21, 2021 03 25)
CFE: 27.05.01 3, 5, 10, 41, 44

1606643 (2021 04 26)
CFE: 28.05.00 5

1606996 (2021 04 07)
CFE: 01.15.11, 04.03.03, 25.01.25, 
26.13.25

35, 39, 42

1607022 (2021 06 08, 2021 06 01)
CFE: 26.03.23, 26.13.25 9, 11, 12, 25, 35

1607068 VIVILEN (2021 03 24, 2021 02 03) 1

1607093 FUTURIA (2021 06 08, 2021 05 28) 1, 4
1607141 MindChat (2021 06 09, 2021 03 21) 41
1607154 Brands2Go (2021 02 25) 1, 2, 5, 18, 25, 35
1607252 SHUHUA (2021 07 12)

CFE: 26.11.06, 27.05.01, 28.03.00 28
1607257 BioTeke (2021 05 24)

CFE: 27.05.01 10
1607258 revacl (2021 07 12) 3
1607284 COLORMAX (2021 05 18, 2020 12 11) 1
1607327 (2021 05 13)

CFE: 28.03.00 24
1607355 Glamor Towel (2020 12 31, 

2020 12 14)
3, 5, 14, 16, 35

1607423 INBET (2021 01 22) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42
1607532 De-Carty (2021 07 16)

CFE: 27.05.01 25
1607535 BRIXMAX (2021 05 18, 2020 12 11) 1
1607557 Morefix (2021 05 28)

CFE: 01.15.21, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.13

1, 6, 7, 19, 20

1607572 Virupos (2021 05 21) 5
1607603 (2021 07 05)

CFE: 25.01.25, 26.01.16, 28.03.00 30
1607691 CELECTON HOTELS GROUP 

(2021 05 21, 2021 02 24)
35, 36, 43, 45

1607810 Tipiti (2021 04 24)
CFE: 26.04.05, 27.05.01 5



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1607068, 1607093, 1607154, 1607284, 1607535, 1607557 

2  1413214, 1607154 

3  1245639, 1606411, 1606416, 1606428, 1606429, 1606561, 1606576,
 1606590, 1607258, 1607355 

4  1607093 

5  1606428, 1606429, 1606590, 1606643, 1607154, 1607355, 1607572,
 1607810 

6  1607557 

7  1607557 

9  1431459, 1607022, 1607423 

10  1606590, 1607257 

11  1607022 

12  1607022 

14  1607355 

16  1607355, 1607423 

18  1607154 

19  1607557 

20  1607557 

24  1607327 

25  1607022, 1607154, 1607532 

28  1607252, 1607423 

30  1261406, 1318985, 1607603 

35  1606996, 1607022, 1607154, 1607355, 1607423, 1607691 

36  1607691 

38  1431459, 1607423 

39  1606996 

41  1606443, 1606590, 1607141, 1607423 

42  1606996, 1607423 

43  1607691 

44  1606590 

45  1607691



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.

523826 WOŹNA MARTA  
ZAKŁAD POGRZEBOWY ANIMUS
2021 05 26 20, 42, 45

524325 BUCHALSKI PIOTR
2021 05 24 35, 44

522226 ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE
2021 06 08 16, 35, 39, 41, 42, 

44, 45
517323 Steve Jones s.r.l.

2021 06 08 5
526149 SZUMISIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 07 12 10, 28

524751 BIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 07 19 12

526738 LEWAK FILIP
2021 07 26 32, 33, 35, 40, 43

521999 WALASEK MARCIN APS
2021 07 31 35

527338 Positec Group Limited
2021 08 10 7, 8

520107 FABRYKA MEBLI BALMA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 08 10 9, 20, 27, 28, 41

526904 DRAGUN ARKADIUSZ MAXAIR
2021 08 13 11, 35, 37

526905 DRAGUN ARKADIUSZ MAXAIR
2021 08 13 11, 35, 37

526904 CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 13 11, 35, 37

526905 CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 13 11, 35, 37

526908 R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 17 35

524633 ANCORA CORPORATION LTD  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 17 2, 6, 11, 17, 37, 40, 42

525331 Hilton Worldwide Manage Limited
2021 08 17 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1587799 OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 03 5



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

33/2021

 
 
 
 
 
 

72 530647

(210) 530647                    (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) MANUISLAN
(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 czyszczenia zębów, 
Środki czyszczące oraz toaletowe, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i weteryna-
ryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje do 
celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zę-
bów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania szkodników, Fun-
gicydy, herbicydy, Produkty farmaceutyczne i inne środki do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, 
Drożdże, proszek do pieczenia, sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 
Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konser-
wowania, jak również środki do polepszania walorów smakowych artykułów.

Informacja ta  
nie powinna 

zostać  
opublikowana

119
03      530647       (wykaz klasowy)
05      530647       (wykaz klasowy)
30      530647       (wykaz klasowy)

123 MANUISLAN       (wykaz alfabetyczny)                                   530647

33/2021

 
 
 
 
 
 

72-73 530650

(210) 530650                    (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GardloX

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, Dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne, antyseptyki, cukierki do celów lecz-
niczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, leki dla ludzi, pastylki do celów 
farmaceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
witaminowe preparaty, lecznicze zioła, preparaty wspomagające leczenie, 10 Apara-
tura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Protezy 
kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane  
w chirurgii, Aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, 30 Kawa, herbata, kakao 
i substytuty kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, 
Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Artykuły spożywcze pochodzenia 
roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również środki do 
polepszania walorów smakowych artykułów. 

Informacja ta  
nie powinna 

zostać  
opublikowana

119
05      530650       (wykaz klasowy)
10      530650       (wykaz klasowy)
30      530650       (wykaz klasowy)

122 GardloX               (wykaz alfabetyczny)                                   530650
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