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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 13 września 2021 r. Nr ZT37

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) 470181 (220) 2017 04 07
(731) Mastercard International Incorporated, Purchase, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cirrus

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 platforma komputerowa złożona ze sprzętu 
i oprogramowania, przeznaczona do ułatwiania i zarządza-
nia płatnościami, usługami bankowymi, obsługą kart kredy-
towych, kart debetowych, kart płatniczych, bankomatów, 
kart przedpłaconych, elektronicznym transferem środków 
pieniężnych, płatnościami elektronicznymi, elektronicznym 
przetwarzaniem i transmisją danych dotyczących opłacania 
rachunków, wypłatą gotówki, autoryzacją transakcji, usługa-
mi routingu, autoryzacji i rozliczania, wykrywaniem i kontro-
lą oszustw, przywracaniem po awariach oraz usługami szy-
frowania, urządzenia i przyrządy naukowe, magnetyczne 
nośniki danych, dyski nagrywalne, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące 
i kasy fiskalne, urządzenia do przetwarzania danych, kompu-
tery, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe 
i programy komputerowe, urządzenia i przyrządy telekomu-
nikacyjne i elektryczne, mianowicie urządzenia do zapisu, 
przenoszenia i odtwarzania danych, w tym dźwięku i obra-
zów, maszyny do księgowania, urządzania do śledzenia, za-
rządzania i analizy rachunków finansowych poprzez świato-
wą sieć komputerową, sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie komputerowe do rozwijania, konserwacji i korzystania 
z lokalnych i rozległych sieci komputerowych, systemy 
do odczytu kart pamięci oraz systemy do odczytu danych 
w pamięciach, w tym układach scalonych pamięciowych 
oraz pamięciach kart bankowych, udostępnione do pobra-
nia publikacje elektroniczne, urządzenia drukujące, w tym 
urządzenia drukujące do systemów przetwarzania danych 
i systemów transakcji finansowych, bankomaty i automaty 
do bilonu dla instytucji bankowych, kodery i dekodery, mo-
demy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputero-
we do ułatwiania transakcji płatniczych za pomocą środków 
elektronicznych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty cyfrowe, podpisy cy-
frowe, oprogramowanie do bezpiecznego przechowywania 
danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji 
o kliencie na użytek osób prywatnych, oraz instytucji banko-
wych i finansowych, kodowane karty magnetyczne i karty 

zawierające zintegrowane układy scalone (karty inteligent-
ne), kodowane karty zabezpieczające, karty kodowane 
z funkcjami zabezpieczenia do celów uwierzytelniania, karty 
kodowane z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfika-
cyjnych, karty z hologramami, karty obciążeniowe, karty kre-
dytowe, karty debetowe, karty z układami scalonymi, karty 
przedpłacone, karty będące elektronicznymi nośnikami da-
nych, karty płatnicze i karty płatnicze kodowane, karty ban-
kowe, w tym drukowane karty bankowe i karty bankowe 
wykorzystujące pamięci magnetyczne i układy scalone pa-
mięciowe, czytniki kart, czytniki kodowanych kart magne-
tycznych, czytniki kart będących elektronicznymi nośnikami 
danych, elektroniczne jednostki szyfrujące, sprzęt kompute-
rowy, terminale komputerowe, oprogramowanie kompute-
rowe do użycia w branży usług finansowych, bankowej i te-
lekomunikacyjnej, oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające współdziałanie kart inteligentnych z terminalami 
i czytnikami, komputerowe układy scalone wbudowane 
w telefony i inne urządzenia komunikacyjne, sprzęt teleko-
munikacyjny, terminale do transakcji w punktach sprzedaży 
i oprogramowanie komputerowe do transmisji, wyświetlania 
i przechowywania informacji transakcyjnych, identyfikacyj-
nych i finansowych, do użycia w usługach finansowych, ban-
kowości i przemyśle telekomunikacyjnym, urządzenia 
do identyfikacji radiowej (transpondery), elektroniczne urzą-
dzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart obcią-
żeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debeto-
wych i kart płatniczych, bankomaty, komputerowe urządze-
nia peryferyjne, osprzęt komputerowy i artykuły elektronicz-
ne, mianowicie maszyny liczące, terminarze kieszonkowe, 
palmtopy, 16  druki i materiały drukowane, materiały introli-
gatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biuro-
wych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle do ma-
lowania, maszyny do pisania, taśmy węglowe do maszyn 
do pisania, urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, poduszki do stempli i pieczęci, datow-
niki, urządzenia do wypisywania czeków, materiały szkole-
niowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla-
sach), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, publi-
kacje drukowane, broszurki, ulotki, broszury, gazety, dzienniki 
i czasopisma, instrukcje, materiały drukowane, wszystkie 
związane z bankowością, karty kredytowe inne niż kodowa-
ne, karty debetowe inne niż kodowane, czasopisma, 35 usłu-
gi zarządzania i doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze w zakresie działalności handlowej, ba-
dania rynkowe, śledzenie, analiza, przewidywanie i sporzą-
dzanie raportów dotyczących zachowań nabywczych posia-
daczy kart płatniczych, promocja sprzedaży towarów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą nagród i inicjatyw moty-
wacyjnych tworzonych w związku z używaniem kart kredy-
towych, debetowych i płatniczych, zarządzanie programami 
lojalnościowymi i programami oferującymi nagrody, rekla-
ma, prace biurowe, pomoc w zakresie zarządzania działalno-
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ścią handlową, przemysłową i gospodarczą, wycena gospo-
darcza, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, opracowania marketingowe, statystyczne in-
formacje gospodarcze, sporządzanie sprawozdań rachunko-
wych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi księgowe, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi kre-
owania wizerunku (public relations), publikowanie tekstów 
reklamowych, wydawanie ulotek promocyjnych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone za pośrednictwem teleko-
munikacji mobilnej w związku z udostępnianiem kart kredy-
towych i debetowych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online, za pośrednictwem sieci lub innych środków 
elektronicznych, z wykorzystaniem informacji przekształco-
nych elektronicznie do postaci cyfrowej w związku z udo-
stępnianiem kart kredytowych i debetowych, zarządzanie 
komputerowymi bazami danych, usługi przetwarzania i we-
ryfikacji danych, usługi magazynowania i odzyskiwania da-
nych, promocja koncertów i wydarzeń kulturalnych na rzecz 
osób trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, reklama usług transportowych, turystycznych, 
hoteli, zakwaterowania, żywności i posiłków, sportu, rozrywki 
i zwiedzania, usług agencji turystycznych, informacji 
co do cenników, taryf, rozkładów jazdy i metod transportu 
oraz przygotowań do podróży, dostarczanie informacji od-
nośnie zakupów towarów i usług online przez Internet i inne 
sieci komputerowe, repozytoria danych oraz usługi udziela-
nia informacji o profilach klientów, dostarczanie informacji 
i doradztwo odnośnie do wszystkich wyżej wymienionych 
usług, 36 usługi finansowe, mianowicie usługi bankowe, 
usługi związane z kartami kredytowymi, kartami debetowy-
mi, kartami obciążeniowymi, usługi związane z kartami 
przedpłaconymi oferowane za pomocą kart z nagromadzo-
ną wartością, elektroniczne transakcje kredytowe i debeto-
we, usługi w zakresie regulowania i prezentacji rachunków, 
usługi w zakresie wypłaty gotówki, usługi weryfikacji czeków, 
usługi realizacji czeków, usługi dostępu do depozytów oraz 
usługi bankomatowe, uwierzytelnianie i rozliczanie transak-
cji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie gotówką, zbiorcze 
rozliczanie funduszy, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, 
usługi prowadzenia repozytoriów danych oraz usługi udzie-
lania informacji o profilach klientów oraz związane z nimi 
usługi dotyczące przełączania, komutacji, bram, rozlicz- 
ania / uzgadniania oraz przenoszenia środków pieniężnych 
w zakresie kart płatniczych, elektroniczne przetwarzanie 
płatności, uwierzytelnianie i weryfikacja transakcji płatni-
czych, usługi w zakresie wymiany wartości, mianowicie bez-
pieczne transakcje za pomocą elektronicznej gotówki, trans-
misja elektronicznej gotówki przez publiczne sieci kompute-
rowe w celu ułatwiania handlu elektronicznego, dostarcza-
nie informacji finansowych, mianowicie danych i raportów 
dotyczących kart kredytowych i debetowych, zarządzanie 
dokumentami i rejestrami finansowymi, elektroniczny trans-
fer środków pieniężnych i usługi wymiany walut, usługi wy-
ceny finansowej i zarządzania ryzykiem świadczone na rzecz 
osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, doradz-
two dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 
świadczenie usług finansowych w celu wsparcia usług sprze-
daży świadczonych poprzez przenośne środki łączności, 
mianowicie usługi w zakresie płatności przez urządzenia 
bezprzewodowe, świadczenie usług finansowych w celu 
wsparcia usług sprzedaży świadczonych online, przez sieci 
elektroniczne, analizy i konsultacje finansowe, usługi ubez-
pieczeniowe, usługi monetarne, usługi opłacania rachun-
ków, obsługa kart kredytowych, kart debetowych, kart ob-
ciążeniowych, kart przedpłaconych i kart z nagromadzoną 
wartością, usługi weryfikacji i realizacji czeków, usługi banko-
matowe, realizacja transakcji finansowych, zarówno online 

przez komputerową bazę danych lub przez telekomunikację, 
jak i w punkcie sprzedaży, usługi przetwarzania dla transakcji 
finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart za po-
średnictwem bankomatów, udostępnianie szczegółów do-
tyczących sald, umożliwianie składania depozytów i podej-
mowania pieniędzy posiadaczom kart za pośrednictwem 
bankomatów, usługi rozliczania i autoryzacji finansowych 
w związku z przeprowadzaniem transakcji płatności finanso-
wych, usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, emisja 
i wykup czeków podróżnych i bonów podróżnych, usługi 
uwierzytelniania płatników, weryfikacja informacji finanso-
wych, utrzymywanie dokumentacji finansowej, usługi w za-
kresie płatności zdalnych, usługi związane z elektronicznymi 
portmonetkami z zapisem wartości, świadczenie usług w za-
kresie elektronicznego transferu funduszy i walut, elektro-
niczne usługi płatnicze, usługi związane z kartami telefonicz-
nymi opłacanymi z góry, usługi wypłat gotówkowych oraz 
usługi w zakresie zatwierdzania i rozliczania transakcji, świad-
czenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem 
urządzeń do identyfikacji radiowej (transponderów), świad-
czenie usług debetowych i kredytowych za pośrednictwem 
urządzeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, usługi 
weryfikacji czeków, usługi emisji i wykupu w zakresie czeków 
podróżnych i i bonów podróżnych, świadczenie usług finan-
sowych w celu wsparcia usług sprzedaży świadczonych po-
przez przenośne środki łączności, w tym usługi w zakresie 
płatności przez urządzenia bezprzewodowe, przetwarzanie 
transakcji kredytowych i debetowych poprzez telefon i łącza 
telekomunikacyjne, świadczenie usług finansowych w celu 
wsparcia usług sprzedaży świadczonych online, przez sieci 
lub inne środki elektroniczne przy wykorzystaniu informacji 
elektronicznie przetworzonych do postaci cyfrowej, usługi 
w zakresie wymiany środków wartościowych, mianowicie 
bezpieczna wymiana środków wartościowych, w tym elek-
tronicznej gotówki, przez sieci komputerowe dostępne 
za pomocą kart elektronicznych, usługi płatności rachunków 
świadczone za pośrednictwem witryn internetowych, ban-
kowość online, usługi finansowe świadczone przez telefon 
i za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Inter-
netu, usługi dotyczące nieruchomości, wycena nieruchomo-
ści, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, inwestycje 
dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczania nierucho-
mości, ubezpieczenia dla właścicieli nieruchomości, usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, finansowanie nierucho-
mości, usługi w zakresie pośrednictwa w branży nierucho-
mości, usługi w zakresie wyceny i szacowania majątku nieru-
chomego, usługi agencji nieruchomości, zarządzanie nieru-
chomościami, administrowanie sprawami finansowymi do-
tyczącymi nieruchomości, udzielanie pożyczek i kredytów 
dotyczących nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
rozbudowy nieruchomości lub usług developerskich, usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące mienia nieruchomego i budynków, 
usługi finansowania zakupu nieruchomości, ustalanie umów 
pożyczki i kredytów pod zastaw nieruchomości, ustalanie 
współwłasności nieruchomości, aranżowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, nabywanie nieruchomości lub 
udziałów w nieruchomości na rzecz osób trzecich, inwesty-
cje kapitałowe w nieruchomości, usługi inwestowania w nie-
ruchomości komercyjne, usługi finansowe dotyczące naby-
wania mienia, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, 
wyceny finansowe nieruchomości z prawem własności nie-
ograniczonej, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawio-
nych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowa-
nie dzierżawy nieruchomości, dzierżawa mienia, dzierżawa 
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego 
z prawem własności nieograniczonej, usługi zarządzania ma-
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jątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, wy-
cena majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarzą-
dzanie mieniem, usługi doradcze dotyczące własności nieru-
chomości, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomo-
ści, usługi doradcze dotyczące nieruchomości należących 
do przedsiębiorstw, skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, udostępnianie informacji dotyczących nieru-
chomości, udostępnianie informacji dotyczących rynku nie-
ruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania nieru-
chomości, usługi badawcze dotyczące wyboru nieruchomo-
ści, finansowanie kredytów hipotecznych i sekurytyzacja ak-
tywów, usługi konsultacyjne dotyczące sposobów płatności, 
usług bankowych, usług związanych z kartami kredytowymi, 
debetowymi i płatniczymi oraz usług bankomatowych, roz-
powszechnianie informacji finansowych poprzez światową 
sieć komputerową, informacji finansowych przygotowywa-
nych przez komputery za pomocą sieci komputerowych 
przystosowanych do bezpiecznego przesyłania informacji, 
38 usługi telekomunikacyjne, mobilne usługi telekomunika-
cyjne, usługi telekomunikacyjne oparte o sieć Internet, usługi 
transmisji danych, elektryczna transmisja danych w ramach 
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ra-
mach Internetu, usługi umożliwiające przesyłanie, dostarcza-
nie lub wyświetlanie informacji z banku danych przechowy-
wanych w komputerze lub za pośrednictwem Internetu 
w zakresie usług finansowych, przesyłanie danych przy wy-
korzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za po-
mocą połączenia telefonicznego, poczta elektroniczna, usłu-
gi wysyłania i odbierania wiadomości, usługi nadawcze 
(transmisyjne), zapewnienie wielu użytkownikom jednocze-
śnie dostępu do bezpiecznej skomputeryzowanej sieci infor-
macyjnej w celu umożliwienia przesyłania i rozpowszechnia-
nia szerokiego wachlarza informacji w dziedzinie usług finan-
sowych, dzierżawa czasu dostępu do komputerowych baz 
danych, usługi związane z komputerami i siecią Internet, 
a mianowicie udostępnianie online elektronicznych baz da-
nych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej w za-
kresie potwierdzania i weryfikacji tożsamości, 39 usługi 
transportowe, organizowanie rejsów, wypożyczanie samo-
chodów, wynajem miejsc parkingowych, dostawa towarów, 
magazynowanie towarów, transport towarów, pakowanie 
towarów, dostawa przesyłek, dystrybucja przesyłek, pakowa-
nie i magazynowanie towarów, przeprowadzki, organizowa-
nie wycieczek i wczasów, agencje rezerwacji podróży, usługi 
związane z organizowaniem podroży i usługi pilotów tury-
stycznych, usługi przewodników turystycznych, rezerwacja 
miejsc na podróż, usługi osób towarzyszących w czasie po-
dróży, transport podróżnych, organizowanie podróży, usługi 
rezerwacji podróży i transportu, 42 usługi naukowo-tech-
niczne oraz powiązane z nimi usługi badawcze oraz projek-
towe, usługi badawcze i analityczne dotyczące przemysłu, 
projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowanie kompute-
rowego, usługi doradcze w zakresie sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego, programowanie komputerowe, usługi 
konsultacji i pomocy technicznej w zarządzaniu systemami 
komputerowymi, bazami danych oraz aplikacjami, projekto-
wanie graficzne dla celów opracowywania stron sieciowych 
w sieci Internet, dostarczanie informacji w trybie online 
za pomocą światowej sieci komputerowej lub Internetu 
na temat sprzętu i oprogramowania komputerowego, two-
rzenie i utrzymywanie serwisów internetowych, hosting ser-
wisów internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie 
i tworzenie serwisów internetowych, projektowanie, tworze-
nie i hosting handlowych serwisów internetowych, projekto-
wanie, tworzenie i hosting serwisów internetowych umożli-
wiających opłacanie rachunków, szyfrowanie i deszyfracja 

danych zawierających informacje finansowe, usługi konsulta-
cji technicznych w zakresie programowania komputerowe-
go, finansowych sieci komputerowych, przetwarzania da-
nych, bezpiecznej komunikacji, szyfrowania i deszyfracji da-
nych oraz bezpieczeństwa komputerowych sieci wewnętrz-
nych, rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem świa-
towej sieci komputerowej w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, sprzętu komputerowego, finansowych sieci 
komputerowych oraz komputerowych sieci wewnętrznych.

(210) 504575 (220) 2019 09 18
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) BOA ENERGY DRINK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe z wyłączeniem wód 
mineralnych i gazowanych.

(210) 509621 (220) 2020 01 30
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) white ON THE FUTURE OF TEETH WHITENING

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji zębów.

(210) 510752 (220) 2019 12 03
(731) ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Atrium

(531) 20.05.01, 20.05.11, 20.05.25, 20.05.99, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 obrabiarki sterowane numerycznie, obrabiarki 
do cięcia, obrabiarki do szlifowania, obrabiarki do odcinania, 
obrabiarki do cięcia materiałów, 9 plotery, plotery cyfrowe, 
drukarki plotery, drukarki, drukarki laserowe, drukarki fotogra-
ficzne, drukarki termiczne, drukarki atramentowe, drukarki 
kolorowe, drukarki komputerowe, drukarki kodów kresko-
wych, cyfrowe drukarki kolorowe, laserowe drukarki koloro-
we, drukarki wielofunkcyjne (MFP), suche drukarki laserowe, 
drukarki kolorowe do dokumentów, drukarki atramentowe 
do dokumentów, drukarki laserowe do dokumentów, dru-
karki atramentowe kolorowe do dokumentów, cyfrowe dru-
karki kolorowe do dokumentów, drukarki do dokumentów 
do komputerów, laserowe drukarki kolorowe do dokumen-
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tów, drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, urzą-
dzenie pozwalające na korzystanie z drukarki wielu użytkow-
nikom, 16 afisze, plakaty, folie, folie z tworzyw sztucznych, 
folie przylepne, papier offsetowy, papier offsetowy do dru-
kowania broszur, papier zabezpieczony, atrament, 35 doko-
nywanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi projektowania 
reklam, usługi w zakresie sprzedaży obrabiarek sterowanych 
numerycznie, komputerów, maszyn urządzeń biurowych, 
urządzeń peryferyjnych i osprzętu do nich, wynajem urzą-
dzeń biurowych, sprzedaż urządzeń komputerowych i urzą-
dzeń biurowych, 37 usługi w zakresie naprawy i obsługi (kon-
serwacji) maszyn biurowych i komputerów.

(210) 512079 (220) 2020 03 31
(731) NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AutoPlac
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, mobilne aplikacje do aukcji 
samochodowych, mobilne aplikacje do sprzedaży samo-
chodów, części samochodowych, akcesoriów samochodo-
wych, opon, platformy oprogramowania komputerowego 
do usług sprzedaży, platformy oprogramowania komputero-
wego do usług sprzedaży samochodów, części samochodo-
wych, akcesoriów samochodowych, opon, 35 dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, części samochodowych, akcesoriów samo-
chodowych, opon, 37 naprawy samochodów, konserwa-
cja samochodów, renowacja samochodów, kompleksowe 
czyszczenie samochodów, instalowanie wyposażenia sa-
mochodowego, malowanie samochodów, przegląd samo-
chodów, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.

(210) 512267 (220) 2020 04 03
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TaoTao harmony of taste

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone 
warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncen-
traty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne 
zupy miso, zupy w proszku, buliony, suszone grzyby, grzyby 
w puszkach, oleje jadalne, olej sezamowy, ryby w puszkach, 
mięso w puszkach, owoce w puszkach, warzywa w pusz-
kach, ekstrakty mięsne i mięsne, ryby, drób, dziczyzna, kon-
serwowane owoce i warzywa, suszone i gotowane, gala-
retki, dżemy, mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone 
owoce morza, bambus w plasterkach, bambus w puszkach, 
paluszki krewetkowe, chipsy ziemniaczane, suszone owoce, 
suszone owoce, kokos, jajka w proszku, przecier pomidoro-
wy, suszone warzywa, suszone grzyby, oleje jadalne, kostki 
bulionowe, plasterki suszone nori algi (hoshi-nori), mielone 
nasiona sezamu, dania orientalne, tempura, 30 przyprawy 
do żywności, mieszanki przypraw, przyprawy do dodatków 

smakowych do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy jako 
dodatki smakowe, sosy do makaronów, sosy ryżowe, ryż i da-
nia na bazie ryżu, makarony i dania na bazie makaronu, kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy z ryżu, cukier trzcinowy, 
mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka pszenna, prepara-
ty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, 
makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki do piecze-
nia, sól, musztarda, ocet, majonez, chipsy kukurydziane, chip-
sy ryżowe, sushi, suszony imbir, marynowany imbir, prażone 
i mielone nasiona sezamu do stosowania jako przyprawy, 
32 orientalne napoje bezalkoholowe, orientalne soki owo-
cowe, orientalne syropy owocowe, orientalne soki owocowe 
w puszkach, orientalne soki owocowe w kartonach, oriental-
ne napoje energetyczne, piwo, napoje na bazie piwa, wody 
mineralne i gazowane.

(210) 513288 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURQUOISE SELECTION Do użytku z IQOS 

20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku 
w urządzeniach wykorzystujących technologię 
IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO 
For the full experience, only use HEETS with IQOS 
STOP BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM 
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip Morris 
Polska Distribution sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, ty-
toń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń 
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), 
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym 
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, 
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, 
pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, 
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrze-
wania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu 
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory za-
wierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicz-
nych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektro-
niczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych 
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy 
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory 
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akce-
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soria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak 
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne 
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 515352 (220) 2020 06 29
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASE VV VICTORIA VYNN pure CREAMY HYBRID 

SALON BASE IT’S ME

(531) 19.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 515413 (220) 2020 07 01
(731) WCISŁO KLAUDIA MOI MILI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moi Mili
(510), (511) 20 dekoracje wiszące [ozdoby], elementy wy-
stroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], maty do prze-
wijania niemowląt, maty do spania, maty dla dzieci do spa-
nia, maty do kojców dziecięcych, poduszki dekoracyjne, 
poduszki ozdobne, łapacze snów [dekoracje], 24 Artykuły 
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, balda-
chimy, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, bielizna poście-
lowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, 
Dekoracje ścienne z tkanin, Kapy na łóżka, Koce do łóżeczek 
dziecięcych, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Kocyki 
dziecięce, Narzuty na łóżka, Obrusy, Okienne artykuły deko-
racyjne, Pościel, Ręczniki, Ręczniki dla dzieci, Tekstylne arty-
kuły kąpielowe, Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 
Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 27 Maty, 
Maty do jogi, Maty do zabawy, Maty plażowe, Ścienne ma-
teriały dekoracyjne, nietekstylne, Artykuły do zabawy dla 
dzieci, 28 Lalki, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maty z za-
bawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Namioty zabawko-
we [tipi], Piłki do gier, Pluszowe zabawki z przymocowanym 
kocykiem, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Zabawki 
wypchane, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach 

dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów rekla-
mowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa dotycząca towarów: dekoracje wiszące, elemen-
ty wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], maty 
do przewijania niemowląt, maty do spania, maty dla dzieci 
do spania, maty do kojców dziecięcych, poduszki dekora-
cyjne, poduszki ozdobne, łapacze snów [dekoracje], artykuły 
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, balda-
chimy, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, bielizna poście-
lowa i koce, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, 
dekoracje ścienne z tkanin, kapy na łóżka, koce do łóżeczek 
dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, kocyki 
dziecięce, narzuty na łóżka, obrusy, okienne artykuły dekora-
cyjne, pościel, ręczniki, ręczniki dla dzieci, tekstylne artykuły 
kąpielowe, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, za-
słony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, maty, maty 
do jogi, maty do zabawy, maty plażowe, ścienne materiały 
dekoracyjne, nietekstylne, artykuły do zabawy dla dzieci, lal-
ki, maski teatralne, maski zabawkowe, maty z zabawkami dla 
niemowląt, misie pluszowe, namioty zabawkowe [ tipi], piłki 
do gier, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, wi-
szące karuzele dla dzieci [mobile], zabawki wypchane, Usługi 
reklamowe i promocyjne.

(210) 518040 (220) 2020 09 09
(731) COOKIE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOKIE PLANET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 słodycze czekoladowe, słodycze o smaku 
owocowym, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
wyroby cukiernicze z mąki, artykuły spożywcze ze zbóż, 
batoniki, batoniki zbożowe będące zamiennikami posił-
ków, batony zbożowe i energetyczne, biszkopty, podłużne 
biszkopty [ciastka], pastylki [wyroby cukiernicze], ciastka, 
ciastka czekoladowe, ciasta z kremem, wyroby piekarnicze 
zawierające kremy, kruche ciastka maślane z polewą czeko-
ladową, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasteczka, 
ciasteczka maślane, słodycze [cukierki], czekolada, czekola-
dowe wyroby cukiernicze nielecznicze, wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, pralinki, herbatniki, herbatniki czeko-
ladowe, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki petit-beur-
re, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki o smaku 
owocowym, pączki, piernik, pierniczki, nielecznicze draże, 
krakersy, słone krakersy, kruche ciasto, kruche ciastka (her-
batniki), precelki, precle pokryte czekoladą, wafelki, jadalne 
wafle, wafelki w polewie czekoladowej, rurki waflowe [ciast-
ka], makaroniki [wyroby cukiernicze], potrawy na bazie mąki, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, przekąski na bazie zbóż, 
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przekąski słone na bazie mąki, wyroby cukiernicze do deko-
racji świątecznych choinek, bułeczki chrupkie, bułki chru-
piące, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie 
z owocami, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyro-
by piekarnicze zawierające kremy i owoce, wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, wyroby piekarnicze, 
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby pie-
karnicze z warzywami i rybami, 43 dekorowanie ciast, her-
baciarnie, kawiarnia, lodziarnie, przygotowywanie posiłków 
i napojów, usługi barów i restauracji.

(210) 518084 (220) 2020 09 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMEA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.10
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi 
projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzenie 
autentyczności i kontrola jakości.

(210) 518813 (220) 2020 09 25
(731) AIPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Banh Mi 3T 509 667 668

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12, 16.01.25

(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 520694 (220) 2020 11 10
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) buh
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, bezalkoholowe napoje 
słodowe, syrop słodowy do napojów, produkty piwowarskie, 
woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, 
soki, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezal-
koholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, 
likiery [bezalkoholowe], lemoniada, mieszanki do sporządza-
nia koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napo-
je energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, 

napoje półmrożone, napoje zawierające witaminy, woda 
pitna z witaminami, napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami, preparaty do sporządzania likierów, 33 wina 
alkoholowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje 
alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe, aperitify, 
brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, 
miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina, wódki.

(210) 520695 (220) 2020 11 10
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUH

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, bezalkoholowe napoje 
słodowe, syrop słodowy do napojów, produkty piwowarskie, 
woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, 
soki, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezal-
koholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, 
likiery [bezalkoholowe], lemoniada, mieszanki do sporządza-
nia koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napo-
je energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, 
napoje półmrożone, napoje zawierające witaminy, woda 
pitna z witaminami, napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami, preparaty do sporządzania likierów, 33 wina 
alkoholowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje 
alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe, aperitify, 
brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, 
miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina, wódki.

(210) 521653 (220) 2020 12 02
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # POKOLENIA Warszawski Miesięcznik Seniorów

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.10, 25.03.01, 05.11.99
(510), (511) 9 gazety elektroniczne do pobrania, czasopisma 
elektroniczne, 16 gazety, czasopisma branżowe, czasopisma 
fachowe, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma [pe-
riodyki], czasopisma z plakatami, drukowane czasopisma 
poświęcone sztukom teatralnym, periodyki [czasopisma], 
drukowane czasopisma poświęcone filmom, 41 publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport.

(210) 524620 (220) 2021 02 15
(731) PIETRAS ANDRZEJ, Kalinówka 
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BAJM

(531) 27.05.01, 26.11.06
(510), (511) 9 Nagrane płyty CD-i, Nagrane płyty DVD, Na-
grane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty 
VCD, Płyty kompaktowe audio, Płyty winylowe, Taśmy do re-
jestracji dźwięku, Taśmy wideo, Urządzenia do nagrywania, 
Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia do nagrywa-
nia obrazów, Urządzenia do nagrywania filmów, Przenośne 
urządzenia do nagrywania dźwięku, Urządzenia do nagry-
wania dźwięku i obrazów, Magnetyczne nośniki danych, 
Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, Kasety wideo, 
Nośniki do rejestracji dźwięku, Pliki muzyczne do pobierania, 
35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, Administrowanie dotyczące planowania 
działalności gospodarczej, Usługi umawiania spotkań [prace 
biurowe], Usługi przypominania o spotkaniach [prace biuro-
we], Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Impresariat 
w działalności artystycznej, Usługi agencji wyszukiwania 
talentów [impresariat w działalności artystycznej], Reklama 
i marketing, Projektowanie materiałów reklamowych, Usłu-
gi public relations, Reklama radiowa, 41 Edukacja sportowa, 
Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Orga-
nizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, Usługi nagrywania 
i produkcji audio, Publikowanie książek, Nagrywanie taśm 
wideo, Nagrywanie muzyki, Fotoreportaże, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi studia nagrań.

(210) 526163 (220) 2021 03 16
(731) GRUZIŃSKI DAMIAN, OBIELECKI ARTUR, 

DZWONKOWSKI PAWEŁ BOSKI BOX SPÓŁKA 
CYWILNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boski Box CATERING DIETETYCZNY

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego dotyczące: 
cateringu dietetycznego, diety pudełkowej, zdrowej diety, 
diety sportowej, diety wegetariańskiej, diety niskoglikemicz-
nej, diety wegańskiej.

(210) 526513 (220) 2021 03 22
(731) POLSKI CZERWONY KRZYŻ, Warszawa;
TOWARZYSTWO LEKARSKIE WARSZAWSKIE ODDZIAŁ 

REGIONALNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
LEKARSKIEGO, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) OCHOTNICZY KORPUS OPIEKUŃCZY „OKO”
(510), (511) 39 Wypożyczanie wózków inwalidzkich, 
44 Opieka pielęgniarska, medyczna, Domowa opieka pielę-
gniarska.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527320 (220) 2021 04 06
(731) COOL PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cool Place
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego dla przedsiębior-
ców w zakresie materiałów budowlanych tj.: pokryć dacho-
wych, akcesoriów dachowych i wykończeniowych związa-
nych z wykonaniem pokryć dachowych, okien, przeszkleń, 
świetlików, rynien, rur spustowych, drewna konstrukcyjnego, 
drewna budowlanego, drewna wykończeniowego, elemen-
tów elewacyjnych, elementów i systemów kominowych, 
usługi sprzedaży hurtowej dla przedsiębiorców w związku 
z pokryciami ściennymi oraz w zakresie powyższego: dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompute-
rowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klamy, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej 
dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, akcesoriów 
metalowych, pokryć podłogowych, pokryć ściennych, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwala-
jące nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w hur-
towni z materiałami budowlanymi, akcesoriami metalowymi.

(210) 527450 (220) 2021 04 08
(731) PACKAGING FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALMOND COSMETICS

(531) 27.05.01, 05.07.06, 29.01.02
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 528250 (220) 2021 04 28
(731) ISLAM MOHAMMAD SHAHADUL, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 528941 (220) 2021 05 17
(731) BIZON ANDRZEJ, Sędziszów Małopolski;  

BIZON MARCIN, Warszawa



Nr  ZT37/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

(540) (znak słowny)
(540) KFK
(510), (511) 36 Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, Administrowanie finansami, Aloka-
cja aktywów, Dokonywanie transakcji finansowych, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], 
Działalność finansowa, Finansowanie przedsiębiorstw go-
spodarczych, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, 
Finansowe usługi związane z oszczędnościami, Inwestycje 
finansowe, Niezależne doradztwo w zakresie planowania fi-
nansowego, Opieka finansowa, Organizowanie finansów dla 
firm, Organizowanie transakcji finansowych, Osobiste usługi 
finansowe, Planowanie i zarządzanie finansowe, Planowanie 
majątkowe [porządkowanie spraw finansowych], Pośred-
nictwo w usługach finansowych, Pozyskiwanie kapitału, 
Pozyskiwanie kapitału finansowego, Transakcje finansowe, 
Udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie inwestycji finansowych, Usługa zapewniania 
finansów dla przedsiębiorstw, Usługi agencyjne w zakresie 
dodatkowych zabezpieczeń, Usługi doradztwa finansowe-
go w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi finansowania 
w zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, 
Usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy, 
Usługi finansowe, Usługi finansowe dla spółek, Usługi fi-
nansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, 
Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi finanso-
we świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za po-
mocą telefonu, Usługi finansowe świadczone przez telefon 
i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub In-
ternetu, Usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, 
Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Usługi finanso-
we związane z działalnością gospodarczą, Usługi finansowo-
-inwestycyjne, Usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego 
ubezpieczenia, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wy-
sokiego ryzyka i kapitału na przedsięwzięcia, Usługi oceny ry-
zyka finansowego, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi 
w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, 
Usługi w zakresie obrotu finansowego, Usługi w zakresie 
prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego 
ryzyka, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi w za-
kresie zarządzania finansami, Usługi zarządzania finansami 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi związane 
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Usługi zwią-
zane z oszczędnościami i pożyczkami, Zapewnianie finan-
sowania, Zapewnienie finansowania dla firm, Zapewnienie 
finansowania dla przedsiębiorstw, Zarządzanie aktywami, 
Zarządzanie aktywami finansowymi, Zarządzanie aktywami 
i zarządzanie portfolio, Zarządzanie aktywami na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami dla 
firm, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Zarządzanie fi-
nansami przedsiębiorstw, Zarządzanie finansowe w zakresie 
kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojo-
wego, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, 
Zarządzanie kapitałem, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie 
powiernicze inwestycjami, Administracja w zakresie ubez-
pieczeń, Administrowanie planami ubezpieczeniowymi, 
Administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, 
Agencje ubezpieczeń na życie, Agencje ubezpieczeniowe, 
Badania dotyczące ubezpieczeń, Badania w zakresie ubez-
pieczeń, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradz-
two ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach ubezpie-
czeniowych, Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie, 
Informacja o ubezpieczeniach, Informacje dotyczące rease-
kuracji, Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Organizowa-
nie ubezpieczenia, Podawanie wysokości składek ubezpie-

czeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, Pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubez-
pieczeń, Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, 
Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, 
Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubez-
pieczeniowych, Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń 
na życie, Ubezpieczenia bankowe, Ubezpieczenia dla przed-
siębiorstw, Ubezpieczenia (Doradztwo w sprawach -), Ubez-
pieczenia dotyczące własności, Ubezpieczenia hipoteczne, 
Ubezpieczenia (Informacje w sprawach -), Ubezpieczenia 
majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenia na życie, Ubez-
pieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, Ubezpie-
czenia od odpowiedzialności zawodowej, Ubezpieczenia 
od wypadków, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomo-
ści, Ubezpieczenie zdrowotne, Udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, Udostępnianie informacji o działalności 
ubezpieczeniowej, Udzielanie informacji dotyczących usług 
finansowych i ubezpieczeniowych, Udzielanie informacji 
dotyczących obliczania składek ubezpieczeniowych, Udzie-
lanie informacji online dotyczących ubezpieczeń z kompu-
terowej bazy danych lub Internetu, Udzielanie informacji 
związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na ży-
cie, Usługi agencji ubezpieczeniowej, Usługi agencji ubez-
pieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, Usługi 
doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, Usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, Usłu-
gi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami na życie, Usługi doradztwa i pośrednic-
twa związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, 
Usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, 
Usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi infor-
macyjne i doradztwo dotyczące warunków ubezpieczeń, 
Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń 
i finansów, Usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, 
Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpiecze-
nia, Usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, 
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi pośrednic-
twa w zakresie ubezpieczeń medycznych, Usługi ubezpie-
czeń osobistych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi ubezpieczenio-
we w zakresie zapewniania środków finansowych w nagłych 
wypadkach, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony 
kierowców, Usługi ubezpieczeniowe związane z planowa-
niem awaryjnym, Usługi ubezpieczeniowe związane z umo-
wami kredytowymi, Usługi w zakresie doradztwa finanso-
wego dotyczące ubezpieczenia na życie, Usługi w zakresie 
obligacji, Usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, Usługi 
zarządzania ubezpieczeniami, Wyliczanie stawek składek 
ubezpieczeniowych, Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, 
Zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, Usługi kredyto-
wania nieruchomości, Ubezpieczenia, Udzielanie informacji, 
konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Gwaran-
towanie ubezpieczeń.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 528992 (220) 2021 05 18
(731) SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOPANEL quality heating

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Armatura metalowa, rury metalowe, kolanka 
metalowe, zawory metalowe, armatura metalowa do insta-
lacji wodnych, przewody metalowe do centralnego ogrze-
wania, zaciski metalowe do rur, Opaski zaciskowe metalowe, 
złączki rur metalowe, 11 Instalacje sanitarne i aparatura sani-
tarna, Urządzenia sanitarne, kanalizacyjne i grzewcze, Arma-
tura grzewcza, Armatura do urządzeń oraz instalacji wodnych 
i gazowych, Bidety, Bojlery, grzejniki centralnego ogrzewania, 
Systemy ogrzewania podłogowego, Grzejniki i suszarki elek-
tryczne, Rekuperatory, Wymienniki i zasobniki ciepła, Instala-
cje do dystrybucji wody, filtry do wody, Armatura regulacyj-
na i bezpieczeństwa do przewodów i urządzeń gazowych, 
Instalacje gazowe, części do instalacji gazowych, hydranty, 
instalacje wodociągowe, kabiny natryskowe, Kanały komi-
nowe, instalacje do klimatyzacji, miski klozetowe, kolektory 
słoneczne do celów ogrzewania, wyciągi kominowe, kanały 
kominowe, kotły grzewcze, krany, miski klozetowe, Naczynia 
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, Urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stale, płynne lub gazowe, instalacje 
do ogrzewania wodnego, piece grzewcze, piecyki do pod-
grzewania wody, Pisuary, płuczki ustępowe, zbiorniki do płu-
czek ustępowych, podgrzewacze wody, pompy ciepła, Za-
wory mieszalnikowe, sedesy, umywalki, Wanny, Elektryczne 
suszarki do rąk na gorące powietrze, zlewozmywaki, Instala-
cje do dystrybucji, filtrowania i uzdatniania wody, instalacje 
centralnego ogrzewania na gorącą wodę, zasobniki ciepła, 
zaślepki do grzejników, zawory termostatyczne, zawory mie-
szalnikowe, uchwyty, zawory i osprzęt do grzejników.

(210) 529002 (220) 2021 05 18
(731) ŻYGADŁO ERYKA, Żórawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOLD & BEAUTIFUL

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo dotyczą-
ce kosmetyków, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji cia-
ła i urody, Usługi medyczne, Udzielanie informacji dotyczą-
cych medycyny.

(210) 529127 (220) 2021 05 19
(731) ARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OES-PARTS ORIGINAL TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 15.07.01, 18.01.21, 26.01.06, 26.01.16
(510), (511) 6 Metalowe uszczelki, przewody metalowe, Ru-
chome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, Spręży-
ny [drobnica metalowa], Zbiorniki metalowe, Śruby metalo-
we, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klima-
tyzacyjnej, Nakrętki śrub z metalu, 7 Turbo sprężarki, Łożyska 
z automatycznym smarowaniem, Pierścienie tłokowe, Korbo-
wody do maszyn, motorów i silników, Łożyska kulkowe, Świe-
ce żarowe do silników Diesla, Turbosprężarki, Łożyska [części 
maszyn], Głowice cylindrów do silników, Rozruszniki silników, 
Pompy [części maszyn lub silników], Tłoki do cylindrów, Tłoki 
do silników, Łożyska do wałów transmisyjnych, Tłoki [części 
maszyn lub silników], Pompy powietrzne [instalacje w warsz-
tatach samochodowych], Łożyska, Sprężarki doładowujące, 
Wentylatory do silników, Świece zapłonowe do silników spa-
linowych wewnętrznego spalania, Tłoki do amortyzatorów, 
Cylindry do silników, Tłumiki do silników, Filtry [części maszyn 
lub silników], Chłodnice do silników, Przeguby uniwersalne 
[przeguby Cardana], Awaryjne generatory prądotwórcze, 
Kolektory wydechowe do silników, Pompy paliwowe samo-
nastawne, Rolki napinające i prowadzące pasków wieloklino-
wych i pasków rozrządu silników samochodowych, 12 Rol-
ki napinaczy i prowadzące pasków rozrządu oraz pasków 
wieloklinowych silników samochodowych, Części składowe 
do samochodów i akcesoria samochodowe ujęte w klasie 12, 
a mianowicie: części układu zasilania paliwem, części układu 
hamulcowego, części układu kierowniczego, części układu 
hydraulicznego, części układu elektrycznego, części układu 
zawieszenia, części układu chłodzenia, części układu czysz-
czenia szyb, części układu napędowego, elementy karoserii, 
17 Uszczelki, przewody gumowe.

(210) 529401 (220) 2021 05 26
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winter i*cept iON

(531) 27.05.01, 24.17.25, 24.17.01
(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 
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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, Kolce do opon, Opony do pojaz-
dów, Opony pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżniko-
wania opon, Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy 
gąsienicowe], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [typu 
ciągnikowego], Opony bezdętkowe do rowerów, Opony 
bezdętkowe do motocykli, Wentyle do opon pojazdów.

(210) 529441 (220) 2021 05 27
(731) AVEVE B.V., Leuven, BE
(540) (znak słowny)
(540) MULTICAP
(510), (511) 5 Fungicydy.

(210) 529803 (220) 2021 06 03
(731) TREND GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICON

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 21 Wyroby ze szkła: butelki, pojemniki, słoje, 
dzbanki, pudełka, naczynia, wazony, donice, Szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, Karafki ze szkła, Wyroby 
szklane nie ujęte w innych klasach, Szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, Statuetki, figurki, 
tabliczki i dzieła sztuki wykonane ze szkła, zawarte w tej kla-
sie, Świeczniki, podstawki do świeczek i podgrzewaczy, stro-
iki do świec, Ozdoby ze szkła, Szklane naczynia żaroodporne, 
Czajniki [nieelektryczne], 35 Usługi sprzedaży następujących 
towarów: laboratoryjne wyroby szklane, naczynia szklane 
do pomiarów, świece, znicze, lampiony, lampiony na świece, 
lampiony elektryczne, latarnie ceramiczne, lampy ozdobne, 
świece bezpłomienne, świece elektryczne, abażury do lamp 
i źródeł światła, oświetlenie dekoracyjne, latarnie ze świecz-
kami, lampki, świeczki, Usługi sprzedaży następujących to-
warów: szkło nieprzetworzone i półprzetworzone będące 
półproduktem, statuetki i figurki oraz tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane ze szkła, świeczniki, podstawki do świeczek i pod-
grzewaczy, stroiki do świec, karafki ze szkła, Usługi sprzeda-
ży następujących towarów: szklane butelki, pojemniki, słoje, 
dzbanki, pudełka, naczynia, wazony, donice, szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, Zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Organi-
zowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych 
oraz reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne.

(210) 529885 (220) 2021 06 02
(731) POLFACLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) POLFACLINIC
(510), (511) 3 Pasta do zębów, Kosmetyki, Kosmetyki nielecz-
nicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w postaci płynów, Toniki [kosmetyki], 
Mleczka kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Kremy kosme-
tyczne, Balsamy kosmetyczne, Olejki mineralne [kosmetyki], 
Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Kosmetyki w formie 
olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [ko-
smetyki], Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Kremy kosmetyczne do rąk, Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów 
kosmetycznych, 5 Suplementy diety, Suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, Mineralne suplementy diety, Suplementy 
ziołowe, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycz-
nych, Preparaty spożywcze ze specjalnym przeznaczeniem 
medycznym, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do skóry, 
35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w sys-
temie online, import, eksport: produktów mających zastoso-
wanie w lecznictwie, kosmetyków, aparatury i sprzętu, mebli 
oraz wyposażenia stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 
artykułów spożywczych, wyrobów mięsnych, owoców, che-
mii gospodarczej, past do zębów, kosmetyków, kosmetyków 
nieleczniczych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków orga-
nicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w posta-
ci płynów, toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, 
masek kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów 
kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], prepa-
ratów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie 
olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy 
[kosmetyków], preparatów kosmetycznych do kąpieli, prepa-
ratów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych 
do rąk, ekstraktów ziołowych do celów kosmetycznych, se-
rum do twarzy do celów kosmetycznych, suplementów diety, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, mineralnych 
suplementów diety, suplementów ziołowych, mineralnych 
preparatów spożywczych do celów medycznych, preparatów 
spożywczych ze specjalnym przeznaczeniem medycznym, 
kremów leczniczych, leczniczych kremów do skóry, Bizneso-
we usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo biz-
nesowe, Konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, Konsultacje 
i pomoc w zakresie marketingu i promocji, Planowanie strate-
gii marketingowych, Reklama i marketing, Doradztwo i zarzą-
dzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej.

(210) 529902 (220) 2021 06 04
(731) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 03.04.01
(510), (511) 9 Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 
szczególnie podłoża i nawierzchni lotniskowych, 12 Pojazdy 
bezzałogowe do poruszania się drogą lądową.

(210) 529903 (220) 2021 06 04
(731) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 
szczególnie podłoża i nawierzchni lotniskowych, 12 Pojazdy 
bezzałogowe do poruszania się drogą lądową.

(210) 530092 (220) 2021 06 09
(731) POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.01, 18.01.05, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne do pojazdów, 
Dzwonki alarmowe elektryczne, Gwizdki alarmowe, Gwizdki 
sygnalizacyjne, Gwizdki sportowe, Alarmy, Alarmy dźwięko-
we, Baterie, Baterie anodowe, Baterie do latarek kieszonko-
wych, Baterie do oświetlania, Ogniwa i baterie elektryczne, 
Światła błyskowe [sygnały świetlne], Sygnalizatory automa-
tyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, Mierniki ci-
śnienia, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki 
ciśnienia w zaworach, Mierniki ciśnienia, Czujniki ciśnienia, 
Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Częstotliwo-
ściomierze, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Czytniki 
kodów kreskowych, Optyczne czytniki znaków, Dalmierze 
[odległościomierze], Osłony oczu, Przyciski do dzwonków, 
Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki sygnalizacyj-
ne, Etui na okulary, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Bły-
skowe światła bezpieczeństwa, Nakolanniki dla robotników, 
Przyrządy do pomiaru odległości, Tablice ogłoszeń elektro-
niczne, Łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsło-
necznych, Oprawki do okularów, Soczewki [szkła optyczne], 
Szkła kontaktowe, Sznureczki do okularów, Okulary, Okulary 
ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwsłoneczne, 
Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski ochronne dla kierow-
ców, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Automatyczne 
sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, Lam-
py optyczne, Latarnie sygnalizacyjne, Soczewki optyczne, 

Szkło optyczne, Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Osłony przeciwodblaskowe, Baterie do oświe-
tlania, Liczniki, Liczniki obrotów, Prędkościomierze do po-
jazdów, Przyrządy do rejestrowania odległości, Przyrządy 
pomiarowe, Urządzenia pomiarowe elektryczne, Mierniki, 
Pomiarowe naczynia szklane, Okulary przeciwoślepieniowe, 
Rejestratory przebytej drogi [w milach lub kilometrach] dla 
pojazdów, Przyrządy i instrumenty do rejestrowania czasu, 
Przyrządy do rejestrowania odległości, Przyrządy do pomia-
ru odległości, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Słu-
chawki, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Latarnie sy-
gnalizacyjne, Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Syreny, 
Syreny elektryczne [brzęczki], Wskaźniki prędkości, Urządze-
nia do ochrony osobistej przed wypadkami, Tarcze odbla-
skowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom 
drogowym, Ubrania odblaskowe do zapobiegania wypad-
kom, Notesy elektroniczne, Przyrządy do wyznaczania azy-
mutu, Urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, 
Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Osłony na twarz, 
inne niż do celów medycznych, 11 Reflektory do lamp, Lam-
py bezpieczeństwa, lampy oświetleniowe, Latarki, Latarki 
kieszonkowe, Urządzenia do oczyszczania oleju, Instalacje 
do oczyszczania oleju, Urządzenia do oświetlenia pojazdów, 
Reflektory do pojazdów, Reflektory do lamp, Światła do ro-
werów, Światła do pojazdów, Żarówki i akcesoria do nich, 
Żarówki oświetleniowe, Obudowy do lamp, Osłony do lamp, 
Lampy luminescencyjne oświetleniowe, Oświetlenie bezpie-
czeństwa, Zawieszenia do lamp, 12 Amortyzatory zawiesze-
nia w pojazdach, Urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, 
Bagażniki do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów, 
Błotniki, Fartuchy błotników, Łatki samoprzylepne kauczuko-
we do reperacji dętek, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Dętki do opon pneumatycznych, Wózki dziecięce spacero-
we, Wózki dziecięce, Wózki, Dzwonki do rowerów, Hamul-
ce do pojazdów, Hamulce do rowerów, Klocki hamulcowe 
do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Okładziny 
hamulcowe do pojazdów, Obwody hydrauliczne do pojaz-
dów, Kierownice do rowerów, Kierownice pojazdów, Kolce 
do opon, Napinacze do szprych do kół, Koła do rowerów 
i trójkołowców, Piasty kół pojazdów, Piasty do rowerów, 
Szprychy do kół pojazdów, Szprychy do rowerów i trójko-
łowców, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części 
silników, Kółka samonastawne do wózków, Lusterka wstecz-
ne, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy 
rowerowe, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, 
Wyciągi narciarskie, Obręcze do piast kół, Obręcze kół do ro-
werów i trójkołowców, Obręcze kół pojazdów, Okładziny ha-
mulcowe do pojazdów, Opony do pojazdów, Opony rowe-
rowe, Bieżniki do bieżnikowania opon, Opony pełne do kół 
pojazdów, Opony bezdętkowe do rowerów i trójkołowców, 
Opony pneumatyczne, Wentyle do opon pojazdów, Środki 
i urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, Osie pojaz-
dów, Osłony do rowerów, Pedały do rowerów, Amortyzato-
ry zawieszenia w pojazdach, Kierunkowskazy do pojazdów, 
Klaksony do pojazdów, Koła do pojazdów, Sygnalizatory 
skrętu w pojazdach (kierunkowskazy), Pokrywy osłon piasty, 
Pompki do rowerów i trójkołowców, Pontony, Przekładnie re-
dukcyjne do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do po-
jazdów lądowych, Przekładnie zębate do rowerów, Ramy 
do rowerów, Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Sprę-
żyny amortyzujące do pojazdów, Błotniki do rowerów, Dętki 
do rowerów, Kierunkowskazy do rowerów, Klaksony rowe-
rowe, Klaksony do pojazdów, Siatki bagażowe do rowerów, 
Silniki do rowerów i trójkołowców, Silniki elektryczne do po-
jazdów lądowych, Silniki napędowe do pojazdów lądowych, 
Stery, Podpórki do rowerów, Nóżki do rowerów, Podpórki 
do pojazdów jednośladowych, Sygnalizatory jazdy wstecz 
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do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Rowery, Fo-
teliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów i rowerów, Ko-
sze przystosowane do pojazdów jednośladowych do rowe-
rów i trójkołowców, Pokrowce na pojazdy i rowery [ukształ-
towane], Pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, Siedzenia 
do pojazdów, Siodełka rowerowe lub motocyklowe, Zderzaki 
do pojazdów, Przerzutki do rowerów, Zaczepy i haki do przy-
czep do pojazdów, Przyczepy rowerowe, 35 Agencje impor-
towe i eksportowe, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu hurtowego 
lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej online 
lub wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: rowery, części i akcesoria do rowerów 
i pojazdów, lampy, urządzenia pomiarowe i sygnalizacyjne 
urządzenia elektryczne i elektroniczne, okulary, towary dla 
rowerzystów.

(210) 530108 (220) 2021 06 11
 (310) 302020117959 (320) 2020 12 11 (330) DE
(731) LOOSEN ERNST-FRIEDRICH, Bernkastel-Kues, DE
(540) (znak słowny)
(540) Dr. Lo
(510), (511) 32 Wina bezalkoholowe, Wina musujące bezal-
koholowe.

(210) 530118 (220) 2021 06 11
(731) FUNDACJA ONKOLOGICZNA RAKIETY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONKOODPOWIEDZIALNI

(531) 01.07.06, 01.01.05, 18.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
w dziedzinie onkologii, Prowadzenie seminariów z dziedziny 
onkologii, 44 Opieka medyczna i zdrowotna, Udostępnianie 
informacji on-line dotyczących onkologii, Program wsparcia 
onkologicznego, Wsparcie pracowników firmy w przypadku 
choroby onkologicznej, 45 Wsparcie w żałobie, Doradztwo 
w przypadku straty bliskiej osoby.

(210) 530120 (220) 2021 06 11
(731) LEGANCKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież damska, odzież męska, Odzież dzie-
cięca, Ubrania dziane i tkane wykonane z materiałów natu-
ralnych, Ubrania z materiałów syntetycznych, sztucznych 
i ich mieszanek, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
prowadzone stacjonarnie jak również w trybie on-line, przez 
strony internetowe oraz za pośrednictwem innych środków 
komunikacji elektronicznej odzieży wierzchniej damskiej, 
męskiej, dziecięcej - wszelkiego rodzaju i przeznaczenia, bie-
lizny damskiej, męskiej, dziecięcej, akcesoriów i dodatków 

ubraniowych, Usługi sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzeda-
ży poprzez katalogi sprzedaży odzieży wierzchniej wszelkie-
go rodzaju i przeznaczenia, bielizny, akcesoriów i dodatków 
ubraniowych, Usługi reklamowe i promocyjne, Doradztwo 
reklamowe i promocyjne, Produkcja materiału reklamowego, 
Produkcja/ reżyserowanie filmów reklamowych, Prezento-
wanie towarów w mediach, mediach społecznościowych 
dla celów sprzedaży detalicznej / hurtowej.

(210) 530128 (220) 2021 06 10
(731) MAŁECKI ŁUKASZ ASTA 2, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAAZARIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Obuwie damskie, Obuwie męskie, Obuwie 
dziecięce, Obuwie sportowe, Odzież.

(210) 530130 (220) 2021 06 11
(731) FUNDACJA ONKOLOGICZNA RAKIETY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONKOZAANGAŻOWANI

(531) 01.07.06, 01.01.05, 27.05.01, 18.05.10, 29.01.15
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek pieniężnych, Organiza-
cja zbiórek charytatywnych, Organizacja zbiórek, Organi-
zowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 
Przekazywanie funduszy, 41 Organizacja i przeprowadzanie 
seminariów w dziedzinie onkologii, Prowadzenie seminariów 
z dziedziny onkologii, 44 Pomoc medyczna, Udostępnianie 
informacji on-line dotyczących onkologii.

(210) 530155 (220) 2021 07 09
(731) NOWOCIN DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIAHEALTH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, działalność gospodar-
cza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania), outso-
urcing, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
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wynajmowanie przestrzeni reklamowej, targi (organizowa-
nie) w celach handlowych lub reklamowych, usługi teleko-
munikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania), doradz-
two w zakresie zarządzania i rekrutacji personelu, analiza 
i badanie rynku, promocja firm w Internecie oraz e-consul-
ting, opracowywanie strategii e-business, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, komputerowe 
zarządzanie plikami, systematyzacja danych do komputero-
wych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, elektroniczna sprzedaż on-line, wykonywanie prezen-
tacji multimedialnych w celach handlowych i reklamowych, 
wykonywanie reklam internetowych np. bannery, pop-up, 
buttony, opracowywanie mediaplanów kampanii reklamo-
wych online, raportowanie wyników kampanii, badania mar-
ketingowe, usługi public relations.

(210) 530158 (220) 2021 06 12
(731) PIŁAT AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ovital

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komory dekompresyjne, Hiperbaryczne komo-
ry tlenowe, nie do celów medycznych, 10 Hiperbaryczne ko-
mory tlenowe do celów medycznych, Komory inhalacyjne.

(210) 530176 (220) 2021 06 11
(731) PKS INTERNATIONAL CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 25.05.02, 29.01.06, 29.01.08, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 35 Agencje importu-eksportu towarów, Agen-
cje eksportowe i importowe, 36 Handel walutami i wymiana 
walut, 39 Usługi informacyjne, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, Spedycja, Transport, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem.

(210) 530177 (220) 2021 06 11
(731) PKS INTERNATIONAL CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.12

(510), (511) 35 Agencje importu-eksportu towarów, Agen-
cje eksportowe i importowe, 36 Handel walutami i wymiana 
walut, 39 Usługi informacyjne, doradztwa i rezerwacji w za-

kresie transportu, Spedycja, Transport, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem.

(210) 530184 (220) 2021 06 14
(731) ŚWIERCZYŃSKI PAWEŁ CERATEC, Zasów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrecNar

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Gwintowniki maszynowe, Gwintowniki [obra-
biarki], Imaki do narzędzi do obrabiarek, Klucze dynamome-
tryczne [maszyny], Hydrauliczne klucze dynamometryczne, 
Klucze udarowe, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ście-
rające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Arkusze ścierne 
będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, Młotki 
nitownicze pneumatyczne, Narzędzia elektryczne, Narzędzia 
pneumatyczne, Narzędzia hydrauliczne, Nitownice, Frezy 
do frezarek, Frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], Fre-
zy [obrabiarki], Wiertła do maszyn, Pogłębiacze [maszyny], 
Rozwiertaki [części do maszyn], Rozwiertaki [obrabiarki], 
Ściernice [maszyny], Tarcze ścierne [obrabiarki], Tarcze ścier-
ne [narzędzia do maszyn], Tarcze lamelowe do szlifierek 
elektrycznych, Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], Tarcze 
polerskie [części do maszyn], Tarcze do polerowania [części 
do maszyn], Uchwyty [części maszyn], Uchwyty do wiertarek 
elektrycznych, Uchwyty do wkładek tnących [części do ma-
szyn], Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty na narzę-
dzia do obrabiarek do metalu (części maszyn), 8 Narzędzia 
ręczne, Narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], Narzędzia 
ścierne (ręczne), Narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], Frezy 
[narzędzia], Frezy [narzędzia ręczne], Gwintowniki [narzę-
dzia ręczne], Klucze [narzędzia], Klucze dynamometrycz-
ne, Ręczne narzędzia do wiercenia, Rozwiertaki [narzędzia 
ręczne], Rozwiertaki, Oprawki do rozwiertaków, Oprawki 
do narzynek, Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], Pogłę-
biacze stożkowe do narzędzi sterowanych ręcznie, Ściernice 
[narzędzia ręczne], Tarcze ścierne (narzędzia ręczne), Tarcze 
tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Uchwyty obrotowe 
do narzędzi obsługiwanych ręcznie, Wiertła, 35 Usługi han-
dlu detalicznego, hurtowego i wysyłkowego oraz za po-
średnictwem internetu (sprzedaż on-line) następujących to-
warów: gwintowniki maszynowe, gwintowniki [obrabiarki], 
imaki do narzędzi do obrabiarek, klucze dynamometryczne 
[maszyny], hydrauliczne klucze dynamometryczne, klucze 
udarowe, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni, arkusze ścierne będące 
częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, młotki ni-
townicze pneumatyczne, narzędzia elektryczne, narzędzia 
pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, nitownice, frezy 
do frezarek, frezy do frezarek do gwintów [obrabiarki], fre-
zy [obrabiarki], wiertła do maszyn, pogłębiacze [maszyny], 
rozwiertaki [części do maszyn], rozwiertaki [obrabiarki], 
ściernice [maszyny], tarcze ścierne [obrabiarki], tarcze ścier-
ne [narzędzia do maszyn], tarcze lamelowe do szlifierek 
elektrycznych, tarcze (szlifierskie) [części do maszyn], tarcze 
polerskie [części do maszyn], tarcze do polerowania [części 
do maszyn], uchwyty [części maszyn], uchwyty do wiertarek 
elektrycznych, uchwyty do wkładek tnących [części do ma-
szyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwyty na na-
rzędzia do obrabiarek do metalu (części maszyn), narzędzia 
ręczne, narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia 
ścierne (ręczne), Narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], frezy 
[narzędzia], frezy [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia 
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ręczne], klucze [narzędzia], klucze dynamometryczne, ręcz-
ne narzędzia do wiercenia, rozwiertaki [narzędzia ręczne], 
rozwiertaki, oprawki do rozwiertaków, oprawki do narzynek, 
oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], pogłębiacze stożkowe 
do narzędzi sterowanych ręcznie, ściernice [narzędzia ręcz-
ne], tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], uchwyty obrotowe do narzędzi obsłu-
giwanych ręcznie, wiertła, Reklama i marketing, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w me-
diach w celu ich sprzedaży, 42 Badania i opracowywanie 
projektów technicznych, Inżynieria techniczna, Planowanie 
techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu 
maszynowego, Projektowanie i testowanie nowych pro-
duktów, Projektowanie narzędzi, Opracowywanie projektów 
technicznych, Opracowywanie nowych produktów, Opraco-
wania technologiczne w zakresie obrabiarek.

(210) 530189 (220) 2021 06 11
(731) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKO ROK ZAŁ. 1984

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.07, 05.11.15, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalko-
holowe.

(210) 530192 (220) 2021 06 11
(731) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo jasne SŁODOWNE Pils WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ 

I RZEMIOSŁO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 06.07.08, 06.07.25, 25.05.02, 
25.01.10

(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalko-
holowe.

(210) 530257 (220) 2021 06 14
(731) NAPIERAJ JAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UTABAGA
(510), (511) 18 Torebki, torby, torby plażowe, plecaki, torby 
turystyczne, zestawy podróżne, 25 Odzież, paski.

(210) 530271 (220) 2021 06 15
(731) TERRA.CZEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERRA.CZEWA

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ży-
wymi zwierzętami.

(210) 530284 (220) 2021 06 15
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matopat
(510), (511) 5 Kompresy, pakiety kompresów, podkłady hi-
gieniczne i ginekologiczne, materiały opatrunkowe, gaza 
opatrunkowa, opatrunki oczne, opatrunki na nos, baweł-
na i wata do celów higienicznych i medycznych, wyroby 
z bawełny i waty dla celów higienicznych i medycznych, 
wata celulozowa dla celów medycznych, testy sterylno-
ści, plastry, przylepce, tampony do celów medycznych, 
opakowania do sterylizacji jednorazowego użytku, torebki 
do sterylizacji, taśmy samoprzylepne ze wskaźnikiem stery-
lizacji, rękawy do sterylizacji, 9 Osłony do przewodów elek-
trycznych, 10 Bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, 
opatrunki gipsowe do celów ortopedycznych, wyściółka 
pod opatrunki gipsowe, pościel medyczna, mianowicie 
pościel ochronna, podkłady na łóżko, podkłady na łóżko 
dla osób z nietrzymaniem moczu, prześcieradła do użyt-
ku na salach operacyjnych, fartuchy chirurgiczne, fartuchy 
operacyjne, czepki dla chirurgów, rękawice do celów me-
dycznych, worki na płyny ustrojowe do celów medycznych, 
pojemniki wykonane specjalnie do przenoszenia organów 
ludzkich, pakiety i zestawy instrumentów chirurgicznych 
do użytku podczas operacji chirurgicznych, pakiety i ze-
stawy elementów medycznych do zastosowania w trakcie 
zabiegów operacyjnych, tace medyczne, serwety opera-
cyjne, zestawy serwet operacyjnych, sterylne prześciera-
dła chirurgiczne, odzież ochronna do celów medycznych, 
odzież ochronna do celów chirurgicznych, odzież specjalna 
używana w salach operacyjnych, klipsy do bandaży, chirur-
giczne pokrowce na obuwie, pokrowce na nogi pacjenta 
dla celów medycznych, folia do pokrywania powierzchni 
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wokół nacięcia do użytku chirurgicznego, obłożenia pól 
operacyjnych, czepki pielęgniarskie, fartuchy dla pielęgnia-
rek, 16 Jednorazowe śliniaki wykonane z papieru i/lub celu-
lozy, 21 Rękawice dla celów domowych, rękawice dla celów 
gospodarczych, 22 Worki na zwłoki, 25 Odzież jednorazo-
wa, odzież wodoodporna, śliniaki wykonane z materiałów 
tekstylnych, odzież ochronna zakładana na ubranie, ochra-
niacze na buty inne niż dla celów medycznych, odzież wie-
lorazowa.

(210) 530301 (220) 2021 06 16
(731) PYRKA PERKOWSKA ANNA ARTEMIS BEAUTY 

EQUIPMENT POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONTOUR Sculpt

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Elektroniczne stymulatory mięśni do celów 
medycznych.

(210) 530391 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta ŻELATYNA DO MIĘS, RYB, WARZYW 

I DESERÓW NIEZBĘDNA W KUCHNI NA 2, 5 L WODY

(531) 08.05.25, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 25.05.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 Przetworzone produkty mięsne, Żelatyna, 
30 Preparaty do ciast, Preparaty do produkcji słodyczy, Pre-
paraty do przygotowywania sosów do pieczeni, Preparaty 
do sporządzania sosów, Produkty wiążące do kiełbas, Środ-
ki wiążące do lodów spożywczych, Środki zagęszczające 
do gotowania żywności, Substancje do wiązania lodów, Za-
gęszczacze do użytku w gotowaniu, Zagęszczacze naturalne 
do gotowania żywności, Zagęszczacze stosowane przy go-
towaniu produktów spożywczych.

(210) 530394 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Delecta DUŻY KWASEK CYTRYNOWY NIEZBĘDNY 
W KUCHNI

(531) 05.07.12, 05.07.22, 05.09.22, 05.09.24, 09.05.15, 11.01.02, 
25.05.02, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 1 Kwas cytrynowy, 30 Dodatki smakowe i przy-
prawy, Dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eterycz-
ne, kwasek cytrynowy, Preparaty aromatyczne do wypie-
ków, Preparaty przyprawowe, substancje nadające smak jako 
dodatek do jedzenia inne niż olejki eteryczne, Substancje 
nadające smak jako dodatek do napojów inne niż olejki ete-
ryczne, środki do zakwaszania żywności.

(210) 530399 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta SODA OCZYSZCZONA UNIWERSALNA 

NIEZBĘDNA W KUCHNI DUŻA PORCJA

(531) 05.05.04, 08.01.10, 19.03.01, 11.01.02, 09.05.15, 25.05.02, 
26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Preparaty do ciast, preparaty do wyrobu 
produktów piekarniczych, preparaty używane jako środki 
wspomagające rośnięcie produktów spożywczych, proszki 
do wyrobu ciast, Soda do pieczenia, Soda oczyszczona, Wo-
dorowęglan sodu do celów spożywczych.

(210) 530445 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Delecta

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 26.01.18, 08.03.02, 08.01.09
(510), (511) 29 Bita śmietana, bita śmietana do dekoracji 
na bazie produktów mlecznych, deser z owocami i kremem, 
desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucz-
nego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produk-
tów mlecznych, dżemy, galaretki, jogurty, koktajle mleczne, 
kompozycje owoców przetworzonych, kwaśna śmietana, 
marmolada, masło, mieszanki owoców i orzechów, mleczne 
produkty, mleko, nadzienia na bazie owoców do placków 
i ciast, napoje mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje 
na bazie mleka, napoje z produktów mlecznych, pasty mlecz-
ne do smarowania, preparaty do sporządzania jogurtu, prze-
kąski na bazie mleka, schłodzone desery mleczne, śmietana, 
śmietana kremówka do ubijania, śmietana jako produkt mle-
czarski, śmietana tłusta, śmietana do w proszku jako produkt 
mleczny, śmietanka do kawy w proszku, substytuty kwaśnej 
śmietany, sztuczna śmietana jako substytuty produktów 
mlecznych, 30 Aromaty do ciast, aromaty do żywności, ar-
tykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, bazy do przyrządzania 
koktajli mlecznych jako aromaty, bezy, biszkopty, bita śmie-
tana, budynie deserowe, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, 
ciasta lodowe, ciasta z bakaliami, ciasta z kremem, ciasteczka, 
ciasteczka w proszku, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wy-
pieki, ciasto na wypieki, ciasto śniadaniowe, ciasto w proszku, 
cukier, cukier biały, dekoracje cukiernicze do ciast, desery 
czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z war-
stwą lodów, owoców i bitej śmietany, dodatki smakowe 
i przyprawy, gofry, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, 
gotowe desery jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki 
dopieczenia, krem budyniowy w proszku, mieszanka do cia-
sta, mieszanki ciasta, mieszanki do kremu budyniowego, 
mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszan-
ki do sporządzania ciast, mleczne wyroby cukiernicze, musy, 
musy deserowe, nadzienie na bazie kremu budyniowego 
do tortów i ciast, naturalne substancje słodzące, nielecznicze 
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyro-
by cukiernicze zawierające mleko, pianki, piankowe słodycze 
na bazie cukru, polewy cukiernicze, polewy do lodów, po-
lewy piankowe, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty 
aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty 
do sporządzania tortów, preparaty do wyrobu produktów 
piekarniczych, preparaty przyprawowe, preparaty usztyw-
niające do bitej śmietany, proszki do wyrobu ciast, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski 
w postaci ciast owocowych, sernik, serniki, słodkie dekoracje 
do ciast, słodkie polewy i nadzienia, wyroby cukiernicze, wy-
roby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające kremy.

(210) 530518 (220) 2021 06 20
(731) Union Investment Institutional Property GmBH, 

Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARNI STOK CENTRUM HANDLOWE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.05.99, 26.04.09
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna (także za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej i sieci telekomunikacyj-
nych), grupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
(z wyłączeniem ich transportu) w celu umożliwienia klien-
tom dogodnego obejrzenia i zakupu tych towarów, reklama 
i public relations, reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych i w szczególności za pośrednictwem globalnej 
sieci telekomunikacyjnej - Internetu, dostarczanie informacji 
handlowych poprzez Internet, wysyłanie pocztą i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie plikami 
skomputeryzowanymi, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama wysył-
kowa (w szczególności za pośrednictwem Internetu), w tym 
poprzez katalogi elektroniczne, do zdalnej sprzedaży, infor-
macja gospodarcza związana z badaniem produktów kon-
kurencyjnych, profesjonalne konsultacje gospodarcze, za-
rządzanie przedsiębiorstwami i ich organizacja, administro-
wanie przedsiębiorstwami, usługi biurowe, analiza kosztów, 
badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, sprzedaż 
detaliczna żywności i napojów dla osób trzecich, organizo-
wanie i prowadzenie targów i wystaw dla celów handlowych 
i reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów 
i promocji w celach handlowych lub reklamowych, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą, 36 Wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych, wynaj-
mowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach zwią-
zanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie nie-
ruchomości mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo w wy-
najmie powierzchni handlowych, administrowanie nieru-
chomościami (na zlecenie osób trzecich), w tym kompleksa-
mi handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, 
wycena nieruchomości, obsługa administracyjna budynków 
mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu, dzierżawy nieru-
chomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościa-
mi, usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji 
na rynku nieruchomości, pośredniczenie w pozyskiwaniu 
nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie 
w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 
mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nierucho-
mościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji na rynku 
nieruchomości, usługi finansowe, Zarządzanie inwestycjami 
budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania i zarządza-
nia inwestycjami budowlanymi, 39 Wynajem miejsc parkin-
gowych, Wynajem garaży, Usługi administrowania miejscami 
parkingowymi, Usługi parkingowe.



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2021

(210) 530549 (220) 2021 06 21
(731) PACZKA PAULA DOOGNESS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dziki Zwierz

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.11, 03.01.26, 25.01.01, 
25.01.15

(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów 
dla zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, ar-
tykułów spożywczych dla zwierząt domowych, obroży dla 
zwierząt domowych, smyczy dla zwierząt domowych, zaba-
wek dla zwierząt, misek do karmy dla zwierząt domowych, 
transporterów dla zwierząt domowych, kojców dla zwierząt 
domowych, legowisk dla zwierząt domowych, preparatów 
do pielęgnacji zwierząt, przyborów higienicznych dla zwie-
rząt, 44 Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi w zakre-
sie pielęgnacji zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, 
Strzyżenie zwierząt, Strzyżenie psów, Usługi doradcze zwią-
zane z opieką nad zwierzętami, Usługi doradcze związane 
z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi kosmetyczne 
dla zwierząt, Usługi mycia zwierząt domowych, Usługi salo-
nów piękności dla zwierząt domowych., Usługi w zakresie 
pielęgnacji psów, Usługi kosmetyczne dla psów.

(210) 530559 (220) 2021 06 22
(731) B2 BUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Klepaczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zrób to SAM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 11 Zawory [akcesoria hydrauliczne], 19 Materiały 
budowlane (nie z metalu).

(210) 530581 (220) 2021 06 21
(731) EVERALL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SANDBAG
(510), (511) 1 Czysty tlenek aluminium do piaskarek prote-
tycznych.

(210) 530625 (220) 2021 06 21
(731) ARCANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 25 Odzież, Odzież ze skóry, 26 Zapięcia do ubrań, 
35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, 42 Projektowanie mody.

(210) 530631 (220) 2021 06 22
(731) GRZYBOWSKA MONIKA VIKA, Ołtarzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vika Systemy mocowania ładunków

(531) 18.01.08, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Metalowe zawiesia do przenoszenia ładun-
ków, Metalowe uchwyty do przenoszenia ładunków, Liny 
metalowe, Liny stalowe, Uchwyty metalowe, Chwytki meta-
lowe, Bloczki metalowe, Metalowe krążki budowlane, Meta-
lowe pasy do transportu ładunku, Metalowe pasy do prze-
noszenia ładunku, Haki metalowe, Pętle metalowe, Ogniwa 
metalowe, Łańcuchy metalowe, Klamry metalowe, Zaciski 
metalowe, Metalowe liny holownicze, 7 Wciągniki, Urzą-
dzenia podnośniki, Podnośniki, Łańcuchy do podnośników, 
Uchwyty (części maszyn), Bloczki murarskie, Zblocza linowe, 
Odciągi łańcuchowe, Cięgna łańcuchowe, Punkty mocują-
ce, 22 Niemetalowe zawiesia do transportu ładunków, Liny 
niemetalowe, Niemetalowe pasy do transportu ładunku, 
Niemetalowe pasy do zabezpieczania ładunku, Niemetalo-
we pasy do przenoszenia ładunku, Liny holownicze nieme-
talowe, Liny holownicze do samochodów, Taśmy wykonane 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Szelki do przenosze-
nia ładunków niemetalowe, Pasy z tkaniny do przenoszenia 
ładunków, Pasy tekstylne ładunkowe, Pasy mocujące, inne 
niż niemetalowe, Pasy do podnoszenia z materiałów tek-
stylnych, Paski z włókien tekstylnych z przymocowanym 
urządzeniem do zabezpieczenia artykułów, Paski wykonane 
z tworzyw sztucznych do przywiązywania, Paski do zabez-
pieczenia pakunków, Niemetalowe zawiesia do załadunku, 
Niemetalowe taśmy lub złącza mocujące, Sznur polipropy-
lenowy, Sznurki z niemetalowych materiałów do użytku przy 
przenoszeniu ładunków, Sznury do mocowania pojazdów, 
Zawiesia ładunku z lin lub tkanin, Taśmy poliestrowe, Taśmy 
polipropylenowe.

(210) 530665 (220) 2021 06 23
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI CRK

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Kampanie marketin-
gowe, Informacja marketingowa, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, 
Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności go-
spodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, Promo-
wanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Promowanie wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna 
projektów badawczych w dziedzinie energetyki, Usługi re-
klamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększa-
jących świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicja-
tyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja 
działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi i do-
radztwo w tym zakresie, Doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, Usługi analizy i informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Doradztwo dotyczące działalności go-
spodarczej w sektorze energetycznym, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób 
indywidualnych, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, 
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące wykorzystania wynalazków, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą (Usługi doradcze w branży odnawialnych źródeł 
energii -), Badania rynkowe, Badania i analizy rynkowe, Bada-
nia rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie 
analizy biznesowej, Reklama promocyjna projektów badaw-
czych, Reklama rekrutacji personelu, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Publikowanie materiałów i tekstów re-
klamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Badania edukacyjne, 
Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja dorosłych, Edukacja 
(Informacje dotyczące energetyki), Edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, Informacje i wiadomości online w dziedzinie 
szkoleń zawodowych, Kształcenie uzupełniające [pomatural-
ne], Kształcenie ustawiczne, Kursy korespondencyjne, Kursy 
szkoleniowe w zakresie inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakresie 
łączenia włókien światłowodowych, Opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, Organizacja egzaminów [edukacja], Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja semi-

nariów, Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie kursów instruk-
tażowych, Organizowanie warsztatów, Podyplomowe kursy 
szkoleniowe związane z technologią inżynieryjną, Szkolenia 
dla dorosłych, Szkolenia w zakresie projektowania systemów 
oprogramowania, Szkolenie w zakresie inżynierii elektrycznej, 
Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi eduka-
cyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, 
Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi szkole-
nia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia za-
wodowego, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publika-
cji on-line, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Edukacja (Informacje do-
tyczące odnawialnych żródeł energii), Edukacja (Informacje 
dotyczące zarządzania projektami), Biblioteka [wypożyczalnia 
książek], Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi biblioteczne 
[usługi bibliotek], Usługi bibliotek [wypożyczanie książek tech-
nicznych i specjalistycznych w dziedzinie energetyki], Usługi 
bibliotek wypożyczających filmy, Usługi bibliotekarskie w za-
kresie księgozbioru świadczone online, Kursy językowe, Kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związane-
go z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów w postaci 
płyt CD-ROM, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, Prowadzenie wycieczek do celów szko-
leniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [zajęcia praktyczne, praktyki, staże].

(210) 530703 (220) 2021 06 24
(731) OPRZĘDEK TOMASZ FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKIE Łakocie

(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.01.24, 09.07.25
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Arty-
kuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik].

(210) 530720 (220) 2021 06 24
(731) PHAM HUONG VAN OFICYNA LUSTRO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lustro
(510), (511) 16 Książki beletrystyczne, Książki, Książki dla 
dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, 41 Usługi wy-
dawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze 
w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(210) 530925 (220) 2021 06 29
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, Świdnik
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(540) (znak słowny)
(540) SLIKERS
(510), (511) 25 Obuwie.

(210) 530929 (220) 2021 06 29
(731) KEENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEF INGREDIENTS

(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 29 Alginiany do celów kulinarnych, Agar-agar 
do celów kulinarnych, Lecytyna do celów kulinarnych, Ekstrak-
ty alg do celów spożywczych, Oleje uwodornione do celów 
spożywczych, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Ikra 
rybia do celów spożywczych, Mieszanka olejów [do celów 
spożywczych], Olej kostny [do celów spożywczych], Soja kon-
serwowa do użytku spożywczego, Olej arachidowy [do celów 
spożywczych], Suszone wodorosty spożywcze [hoshi-waka-
me], Łój spożywczy, Aloes spożywczy, Oleje spożywcze, Oleje 
utwardzone do celów spożywczych, Oleje roślinne do celów 
spożywczych, Pyłki sosny przygotowane do użytku spożyw-
czego, Mleko w proszku do celów spożywczych, Enzymy mle-
kowe do celów spożywczych, Przetworzone wodorosty spo-
żywcze, Żelatyna, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Pro-
szek kokosowy, Mleko w proszku, Śmietana w proszku [pro-
dukty mleczne], Mleko w proszku o różnych smakach, do przy-
rządzania napojów, Białka jaj w proszku, Mleko kozie w prosz-
ku, Mleko sojowe w proszku, Masła orzechowe w proszku, 
Liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], Liofilizowane 
mięso, Mięso liofilizowane, Warzywa liofilizowane, Liofilizowa-
ne warzywa, Kurczak liofilizowany, Owoce przetworzone, 
Owoce aromatyzowane, Pektyna owocowa, Suszone owoce, 
Kandyzowane owoce, Owoce glazurowane, Przetworzone 
owoce liczi, Skórki owocowe [suszone puree owocowe], Prze-
ciery owocowe, Przetworzone owoce morza, Pasty z ryb, owo-
ców morza i mięczaków, Pasta z owoców tłoczonych, Ekstrak-
ty z owoców morza, Pasta z owoców morza, Produkty z suszo-
nych owoców, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, Mieszanki do zup, Mieszanki 
warzywne, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, 
Mieszanki owoców i orzechów, Oleje mieszane do żywności, 
Czereśnie, przetworzone, Daktyle, przetworzone, Soja [prze-
tworzona], Przetworzone brzoskwinie, Przetworzone jabłka, 
Przetworzona spirulina, Nasiona przetworzone, Migdały prze-
tworzone, Oliwki [przetworzone], Szpinak [przetworzony], 
Groszek, przetworzony, Warzywa przetworzone, Przetworzo-
ne morele, Przetworzone buraki, Przetworzone karczochy, 
Przetworzone awokado, Bakłażany przetworzone, Przetwo-
rzone cebule, Kokos przetworzony, Kłącza przetworzone, Po-
midory, przetworzone, Pomarańcze, przetworzone, Papryka, 
przetworzona, Cytryny, przetworzone, Ziemniaki, przetworzo-
ne, Mango, przetworzone, Soja, przetworzona, Papaja, prze-

tworzona, Szparagi, przetworzone, Borówki, przetworzone, 
Kapusta, przetworzona, Pigwy, przetworzone, Ciecierzyca, 
przetworzona, Przetworzony pasternak, Przetwory owocowe 
[dżemy], Przetworzone maczużniki jadalne, Przetworzone 
orzechy arekowe, Rośliny strączkowe przetworzone, Przetwo-
rzone kiełki fasoli, Przetworzone słodkie ziemniaki, Przetwo-
rzona kapusta brukselska, Przetworzone ziarna arbuza, Ikra ry-
bia przetworzona, Orzechy ziemne przetworzone, Jadalne 
kwiaty, przetworzone, Serce palmy, przetworzone, Przetwo-
rzona trawa cytrynowa, Przetworzone liście winogron, Liście 
gorczycy, przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, 
Pestki plantanów, przetworzone, Przetworzone produkty mię-
sne, Warzywa kapustne, przetworzone, Przetworzone owady 
i larwy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
następujących towarów: alginiany do celów kulinarnych, agar-
-agar do celów kulinarnych, lecytyna do celów kulinarnych, 
ekstrakty alg do celów spożywczych, oleje uwodornione 
do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do celów spożyw-
czych, ikra rybia do celów spożywczych, mieszanka olejów 
[do celów spożywczych], olej kostny [do celów spożywczych], 
soja konserwowa do użytku spożywczego, olej arachidowy 
[do celów spożywczych], suszone wodorosty spożywcze [ho-
shi-wakame], łój spożywczy, aloes spożywczy, oleje spożyw-
cze, oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje roślinne 
do celów spożywczych, pyłki sosny przygotowane do użytku 
spożywczego, mleko w proszku do celów spożywczych, enzy-
my mlekowe do celów spożywczych, przetworzone wodoro-
sty spożywcze, żelatyna, proszki owocowe, proszki warzywne, 
proszek kokosowy, mleko w proszku, śmietana w proszku [pro-
dukty mleczne], mleko w proszku o różnych smakach, do przy-
rządzania napojów, białka jaj w proszku, mleko kozie w prosz-
ku, mleko sojowe w proszku, masła orzechowe w proszku, lio-
filizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], liofilizowane mięso, 
mięso liofilizowane, warzywa liofilizowane, liofilizowane wa-
rzywa, kurczak liofilizowany, owoce przetworzone, owoce aro-
matyzowane, pektyna owocowa, suszone owoce, kandyzo-
wane owoce, owoce glazurowane, przetworzone owoce liczi, 
skórki owocowe [suszone puree owocowe], przeciery owoco-
we, przetworzone owoce morza, pasty z ryb, owoców morza 
i mięczaków, pasta z owoców tłoczonych, ekstrakty z owoców 
morza, pasta z owoców morza, produkty z suszonych owo-
ców, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasio-
na roślin strączkowych, mieszanki do zup, mieszanki warzyw-
ne, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mie-
szanki owoców i orzechów, oleje mieszane do żywności, cze-
reśnie, przetworzone, daktyle, przetworzone, soja [przetwo-
rzona], przetworzone brzoskwinie, przetworzone jajka, prze-
tworzona spirulina, nasiona przetworzone, migdały przetwo-
rzone, oliwki [przetworzone], szpinak [przetworzony], groszek, 
przetworzony, warzywa przetworzone, przetworzone morele, 
przetworzone buraki, przetworzone karczochy, przetworzone 
awokado, bakłażany przetworzone, przetworzone cebule, ko-
kos przetworzony, kłącza przetworzone, pomidory, przetwo-
rzone, pomarańcze, przetworzone, papryka, przetworzona, 
cytryny, przetworzone, ziemniaki, przetworzone, mango, 
przetworzone, soja, przetworzona, papaja, przetworzona, 
szparagi, przetworzone, borówki, przetworzone, kapusta, 
przetworzona, pigwy, przetworzone, ciecierzyca, przetworzo-
na, przetworzony pasternak, przetwory owocowe [dżemy], 
przetworzone maczużniki jadalne, przetworzone orzechy are-
kowe, rośliny strączkowe przetworzone, przetworzone kiełki 
fasoli, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzona kapusta 
brukselska, przetworzone ziarna arbuza, ikra rybia przetworzo-
na, orzechy ziemne przetworzone, jadalne kwiaty, przetwo-
rzone, serce palmy, przetworzone, przetworzona trawa cytry-
nowa, przetworzone liście winogron, liście gorczycy, przetwo-
rzone, orzeszki piniowe, przetworzone, pestki plantanów, 
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przetworzone, przetworzone produkty mięsne, warzywa ka-
pustne, przetworzone, przetworzone owady i larwy, proszek 
z perilli do celów spożywczych, aromaty do żywności, artykuły 
spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, artykuły spo-
żywcze ze zbóż, przyprawy spożywcze, skrobia z cebulek lilii 
do celów spożywczych, produkty spożywcze wytwarzane 
ze słodzików do przyrządzania deserów, preparaty używane 
jako środki wspomagające rośnięcie produktów spożywczych, 
wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda oczysz-
czona), przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywa-
nych przez ludzi, przyprawy spożywcze składające się głównie 
z ketchupu i salsy, słone aromaty spożywcze do żywności 
[inne niż olejki eteryczne], czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do ar-
tykułów spożywczych, gotowe produkty spożywcze w posta-
ci sosów, esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], aro-
maty spożywcze inne niż olejki eteryczne, granulki soli do kon-
serwowania artykułów spożywczych, preparaty z glukozy 
do celów spożywczych, glukoza w proszku do celów spożyw-
czych, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, mąka z roślin strączkowych do celów spożyw-
czych, skrobia ze słodkich ziemniaków do celów spożywczych, 
mąka z łzawnicy ogrodowej do celów spożywczych, kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, produkty spo-
żywcze z cukru do słodzenia deserów, produkty spożywcze 
z cukru do przyrządzania deserów, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, skrobia z konjaku do celów spożyw-
czych, chlorek sodu do konserwacji produktów spożywczych, 
środki wiążące do lodów spożywczych, skrobia sago [do ce-
lów spożywczych], skrobia kukurydziana do celów spożyw-
czych, produkty skrobiowe do celów spożywczych, mąka 
jęczmienna [do celów spożywczych], skrobia ziemniaczana 
do celów spożywczych, kleik spożywczy na bazie mleka, prze-
twory spożywcze na bazie słodu, glutaminian do celów spo-
żywczych, wyciskane produkty spożywcze z ryżu, przetwory 
spożywcze na bazie ziaren, syrop skrobiowy [do celów spo-
żywczych], cukier kandyzowany do celów spożywczych, pro-
polis (kit pszczeli) spożywczy, produkty spożywcze z kukury-
dzy, solanka do użytku w koktajlach, bazy do przyrządzania 
koktajli mlecznych [aromaty], sól, przyprawy i dodatki smako-
we, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
proszki do wyrobu ciast, proszki do przygotowania lodów, sy-
rop skrobiowy w proszku [do żywności], pochodne skrobi ku-
kurydzianej w proszku do sporządzania napojów, mieszanki 
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, kawa liofilizo-
wana, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, mieszanki przypraw, mieszanki 
do ciast, mieszanki kawowe, mieszanki herbat, preparowane 
(przygotowane wcześniej) mieszanki do pieczenia, aromaty 
produkowane z owoców, owocowe aromaty, inne niż esencje, 
syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, 
polisacharydy do użytku jako żywność do spożycia przez lu-
dzi, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, pochodne 
skrobi do spożycia przez ludzi, ekstrakty z drożdży do spożycia 
przez ludzi, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczo-
ne do spożycia przez ludzi.

(210) 530998 (220) 2021 07 01
(731) KULTYS ANITA PROFI DESIGN, Biskupice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA CZY SUSHI?

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe po-
siłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], Gotowe posiłki zawierające [głównie] 
kurczaka, Potrawy rybne, Sałatka z kurczaka, Sałatka ziemnia-
czana, Zupy, Burgery, Burgery mięsne, Kurczak smażony, Kur-
czak grillowany [yakitori], Mięso pieczone, Mięso wędzone, 
Produkty mięsne w formie burgerów, Dipy, Oleje smakowe, 
Oleje jadalne, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, Oleje z przyprawami, Burgery sojowe, Burgery 
warzywne, Burgery z tofu, Oliwki, gotowane, Oliwki kon-
serwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki 
nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czer-
woną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, 
Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki 
[przetworzone], Oliwki, suszone, Orzechy jadalne, Orzechy 
łuskane, Orzechy solone, Pomidory konserwowe, Pomidory 
konserwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory, prze-
tworzone, Tofu, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa 
marynowane, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzo-
ne, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, 
Warzywa w słoikach, Wodorosty jadalne, Wodorosty kon-
serwowe, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb 
wędzonych, Ekstrakty z ryb, Krewetki w cieście kokosowym, 
Paluszki rybne, Pasta z owoców morza, Produkty z owoców 
morza, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Bagietki z na-
dzieniem, Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Che-
eseburgery, Ciasta [słodkie lub słone], Gotowe pizze, Gotowe 
posiłki w formie pizzy, Hamburgery gotowane i w bułkach, 
Hamburgery w bułkach, Kanapki, Lasagna, Makaron z serem, 
Pizza, Pizze bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze konserwo-
wane, Pizze mrożone, Pizze schłodzone, Potrawy gotowe 
na bazie makaronu, Posiłki składające się głównie z maka-
ronów, Risotto, Ravioli [gotowe], Sajgonki, Ryżowe pierożki, 
Spody do pizzy, Spody z ciasta do pizzy, Surowe pizze, Su-
shi, Świeża pizza, Tortille, Cappuccino, Biała herbata, Czarna 
herbata w proszku, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa, 
Espresso, Gorąca czekolada, Gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje 
kawowe, Herbata, Herbaty, Kakao, Kawa, Mrożona kawa, Na-
poje kawowe, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułki, Chleb i bułki, 
Makarony, 32 Syropy do lemoniady, Likiery [bezalkoholo-
we], Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki 
do sporządzania napojów, Syropy do napojów, Soki, Wody, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owo-
cowe, bezalkoholowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje 
energetyzujące, Napoje mrożone na bazie owoców, Woda, 
Wina bezalkoholowe, Piwo, Piwa smakowe, Piwo bezalko-
holowe, Napoje orzeźwiające, 43 Bary, Bary przekąskowe, 
Pizzerie, Puby, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przy-
gotowywanie posiłków, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
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w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Usługi barów i restauracji, 
Usługi barowe, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzeda-
jących sushi, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie jedze-
nia na wynos, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi 
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos.

(210) 531003 (220) 2021 07 01
(731) GŁADKI EWELINA Z POTRZEBY PIĘKNA,  

Stanisławów Drugi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z potrzeby Piękna

(531) 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmety-
ki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki 
do ozdabiania, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki 
do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki brązująco-opalizujące, 
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki 
do brwi, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopa-
lające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosme-
tyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Brokat w formie sprayu 
do użytku jako kosmetyk, Chusteczki do twarzy nasączane 
kosmetykami, Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla 
dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory 
[kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowa-
nie słoneczne, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do sto-
sowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, 
Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Ko-
smetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie 
mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające 
keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosme-
tyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem 
[kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kre-
my do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy 
samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], 
Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnika-
mi, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory 
stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry 

[kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], 30 Her-
bata, Kawa, Dekoracje z czekolady na choinki, Kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, Cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 35 Doradztwo za-
wodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, 41 Nauczanie i szkolenia, Doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, Edukacja i szkolenia zwią-
zane z ochroną natury i środowiskiem, Nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie programów szkolenia młodzieży, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pokazy [szkolenia] tech-
nik malowania i dekoracji, 44 Usługi salonów fryzjersko-ko-
smetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pie-
lęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, Opieka nad zwierzętami, Zabiegi pielęgnacyjne zwie-
rząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zabiegi hi-
gieniczne dla zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt 
domowych, Usługi chirurgów weterynarzy.

(210) 531022 (220) 2021 06 30
(731) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) airFIBER

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku, danych lub obrazów, Urządzenia 
do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania gło-
su, danych lub obrazu, Osprzęt do przetwarzania danych, 
Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia telefonicz-
ne, Aparaty telefoniczne, Telefony przenośne, Telefony ko-
mórkowe, Zestawy głośnomówiące, Słuchawki telefoniczne, 
Przewody, Światłowody, Sprzęt do korzystania z telefonu bez 
użycia rąk, Dyktafony, Anteny, Anteny do sieci telekomunika-
cyjnych, Maszty antenowe, Baterie do telefonów, Ładowarki, 
Obudowy do telefonów, Zestawy słuchawkowe, Uchwyty 
i pokrowce do telefonów komórkowych, Karty PCMCIA, Kar-
ty telefoniczne do automatów, Karty telefoniczne do telefo-
nów komórkowych, Karty SIM, Karty magnetyczne kodowa-
ne, Pamięci przenośne, Urządzenia do przetwarzania infor-
macji współpracujące z komputerami w zakresie przekazy-
wania danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisane magne-
tyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, 
Oprogramowanie i programy komputerowe, Oprogramowa-
nie i programy komputerowe ładowalne, Oprogramowanie 
i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem 
Internetu, Pliki graficzne i muzyczne, Dzwonki do ściągnięcia 
do telefonów komórkowych, Komputery przenośne, Mode-



Nr  ZT37/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

my, Laptopy, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Prze-
nośna aparatura do radiokomunikacji, Telefoniczne urządze-
nia nadawcze i zestawy nadawcze, Nadajniki telekomunika-
cyjne, Aparatura radiotelefoniczna, Urządzenia GPS, Odbior-
niki radiowe, Interfejsy komputerowe, Publikacje elektronicz-
ne, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie i programy kompu-
terowe, Programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, Programy i oprogramowanie komputero-
we do obsługi usług telekomunikacyjnych, Oprogramowa-
nie antywirusowe, Oprogramowanie do ochrony prywatno-
ści, Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykry-
wania i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, 
Bramy i czujniki do Internetu rzeczy [IoT], Rozszerzacze zasię-
gu [anteny] do Internetu rzeczy [IoT], Serwery internetowe, 
Oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu 
Internetu rzeczy [IoT], Oprogramowanie dla serwerów inter-
netowych i aplikacji Internetowych, Programy i oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z In-
ternetu, Cyfrowe urządzenia elektroniczne umożliwiające 
dostęp i korzystanie z Internetu, 35 Usługi w zakresie reklamy, 
Organizacja kampanii reklamowych, Wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na reklamy, Usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek 
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych, Internetu, Usługi marketingowe, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Promowanie zespołów mu-
zycznych, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Analizy 
kosztów, Analizy rynkowe, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom za pośrednictwem punktów infor-
macji konsumenckiej, Telefoniczne udzielanie informacji dla 
nieobecnych abonentów, Pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, Systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Pośred-
nictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, 
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Prezen-
tacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi sprzedaży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży urzą-
dzeń do nagrywania przesyłania lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, urządzeń i przyrządów fotograficznych, urzą-
dzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych, przewodów, 
światłowodów, słuchawek telefonicznych, telefonów prze-
nośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośnomówią-
cych, sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, urzą-
dzeń do komunikacji bezprzewodowej, anten, baterii do te-
lefonów, ładowarek, obudów do telefonów, zestawów słu-
chawkowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komór-
kowych, kart PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, 
kart telefonicznych do telefonów komórkowych, kart SIM, 
kart magnetycznych kodowanych, pamięci przenośnych, 
urządzeń do przetwarzania informacji współpracujących 
z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku 
i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych nośników 
danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, progra-
mów komputerowych, komputerów przenośnych, lapto-
pów, urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, 
odbiorników radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadaj-
ników telekomunikacyjnych, przenośnej aparatury do radio-
komunikacji, modemów, osprzętu do przetwarzania danych, 
interfejsów komputerowych, publikacji elektronicznych, pli-
ków danych zawierających utwory muzyczne i wizualne, 
oprogramowania i programów komputerowych, Oprogra-
mowania i programów do mobilnych urządzeń komunika-
cyjnych, Oprogramowania i programów komputerowych 
do obsługi usług telekomunikacyjnych, materiałów piśmien-

nych, wydawnictw muzycznych, literackich i książkowych, 
książek, czasopism, gazet, dzienników, periodyków, afiszy, al-
bumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalogów, map, na-
klejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek okolicz-
nościowych, Abonowanie dostępu do serwisu telekomuni-
kacyjnych baz danych, Organizacja subskrypcji usług inter-
netowych i usług telefonicznych, Usługi rejestracji, transkryp-
cji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej 
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali 
komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i intra-
net, cyfrowo, Dostarczanie pakietów informacji handlowej, 
informacji o działalności gospodarczej, tekstów reklamo-
wych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbior-
cy, Usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, 
Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 Usługi budowlane, 
Usługi naprawy w zakresie telekomunikacji, technologii in-
formacyjnej (IT) i elektroniki, Usługi naprawy i konserwacji 
maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, masztów, anten, 
konstrukcji i sieci telekomunikacyjnych, Usługi instalacyjne 
urządzeń telekomunikacyjnych, masztów, anten, konstrukcji 
i sieci telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i napra-
wa urządzeń do łączenia z Internetem, Instalacja kabli do do-
stępu do Internetu, Budowa masztów i konstrukcji telekomu-
nikacyjnych, Budowa sieci telekomunikacyjnych, Instalowa-
nie i naprawa aparatów telefonicznych i osprzętu telefonicz-
nego, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 
dźwięku, danych lub obrazów, nadajników telekomunikacyj-
nych, Informacja o naprawach, Usługi doradcze, konsultacyj-
ne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone przez Internet, Telekomunikacyjne usługi dostę-
powe, Informacja o telekomunikacji, Usługi łączności, Łącz-
ność telefoniczna, Łączność za pomocą telefonii komórko-
wej lub cyfrowej, Łączność poprzez sieć światłowodów, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Usługi dostępu 
do Internetu, Usługi dostawców usług internetowych (ISP), 
Usługi komunikacji internetowej, Przydzielanie użytkowni-
kom dostępu do sieci Internet, Udostępnianie internetowe-
go forum dyskusyjnego, Usługi świadczone przez operatora 
sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi 
połączeń abonentów, Usługi przekazywania głosu i obrazu 
w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, Usługi w za-
kresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi teleksowe 
i telefaksowe, Usługi w zakresie zbierania i przekazywania 
informacji dotyczących bieżących wydarzeń, Usługi zbiera-
nia i przekazywania informacji lokalnej, Przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji, danych, dźwięku i obrazu za po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przesyła-
nie informacji, danych, dźwięku i obrazu za pośrednictwem 
komputerów, sieci informatycznych, terminali komputero-
wych, Przesyłanie informacji, danych, dźwięku i obrazu 
za pomocą przekazu satelitarnego, Usługi w zakresie umożli-
wiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie działal-
ności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie real-
nym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu 
i telefonów komórkowych, Usługi poczty elektronicznej, 
Usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, Usługi poczty 
głosowej, Udostępnianie połączeń z sieciami informatyczny-
mi, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, mode-
mów, Wypożyczanie urządzeń służących do przesyłania in-
formacji, danych, dźwięku i obrazu za pośrednictwem telefo-
nii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, Dzierżawa łączy telefo-
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nicznych i linii telekomunikacyjnych, Dzierżawa czasu dostę-
pu do witryn internetowych, Przydzielanie dostępu do sieci 
komputerowych, Przydzielanie dostępu do baz danych, 
Umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tele-
fonii komórkowej lub cyfrowej, Zapewnianie dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów 
internetowych, Usługi transmisyjne w sieci www [webca-
sting], Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, Usługi trans-
misji danych z pamięci telefonów komórkowych na strony 
internetowe i ze stron internetowych do pamięci telefonu 
komórkowego, Transmisja satelitarna, Usługi w zakresie 
umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakresie 
działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie 
realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Inter-
netu, telefonów komórkowych, Usługi przekazywania infor-
macji lokalnej dotyczącej obszaru, na którym znajduje się 
odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, Emisja 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi emisji radio-
wej, satelitarnej, telewizyjnej i kablowej, Nadawanie treści 
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi umożliwiania dostępu do plików danych zawie-
rających utwory muzyczne i wizualne, Przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
Telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji, Umoż-
liwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, 
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 41 Usługi nauczania i rozrywki, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, 
Usługi informacji o edukacji i szkoleniach w dziedzinie tele-
komunikacji, działalności gospodarczej, finansów, ubezpie-
czeń, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, semina-
riów, wykładów, warsztatów, Usługi dotyczące działalności 
sportowej i kulturalnej, Organizowanie i prowadzenie zawo-
dów sportowych, imprez sportoworekreacyjnych, imprez 
propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez dobro-
czynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, Organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, Przyznawanie nagród 
w dziedzinie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, litera-
tury, polityki, nauki, techniki, filmu, Organizowanie loterii, Or-
ganizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tema-
tycznych z zakresu sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, 
literatury, polityki, nauki, techniki, filmu, Usługi informacji 
o imprezach sportowych, dobroczynnych, rozrywkowych, 
Usługi informacji o edukacji, rekreacji: usługi klubów zdrowia, 
Usługi parków i klubów rozrywki, Usługi studia nagrań, Reali-
zacja nagrań audiowizualnych, Usługi wydawnicze, Publiko-
wanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Publikacja elektroniczna on-line książek, periodyków, Usługi 
wydawnicze wydawnictw muzycznych, Usługi kompono-
wania muzyki, Usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych 
i audiowizualnych, Usługi w zakresie fotografowania, Foto-
grafika artystyczna, Usługi reporterskie, Filmowanie, przygo-
towywanie prezentacji audiowizualnych, Nagrywanie i mon-
taż programów radiowych i telewizyjnych, Obsługa gier 
w systemie on-line, Usługi dystrybucji biletów, Usługi dorad-
cze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymie-
nionych usług, 42 Usługi w zakresie badań naukowych 
i technicznych: badania dotyczące technologii telekomuni-
kacyjnych, Testowanie, analiza i monitorowanie sygnałów 
telekomunikacyjnych, Doradztwo techniczne w dziedzinie 
telekomunikacji: inżynieria telekomunikacyjna, Projektowa-
nie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Pro-
jektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Za-

pewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad 
sieciami komputerowymi, Usługi uwierzytelniania (kontrola) 
danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Udo-
stępnianie i wynajem elektronicznej przestrzeni pamięcio-
wej w Internecie, Usługi w zakresie blokowania dostępu 
do Internetu, Projektowanie i opracowywanie sieci teleko-
munikacyjnych, Projektowanie i opracowywanie kompute-
rowych sieci bezprzewodowych, Przygotowywanie serwi-
sów internetowych, mianowicie tworzenie i utrzymywanie 
witryn internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Administrowanie oraz zarządza-
nie witrynami i stronami internetowymi, Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Hosting serwerów, 
Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci 
komputerowych, Udostępnianie kreatorów stron interneto-
wych, Odzyskiwanie danych z komputerów i telefonów ko-
mórkowych, Dostarczanie wyszukiwarek internetowych, In-
stalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowa-
nie, wypożyczanie oprogramowania i programów kompute-
rowych, Projektowanie, serwisowanie i modernizacja syste-
mów komputerowych, Usługi wdrażania systemów kompu-
terowych: usługi programowania komputerowego, Projekto-
wanie oprogramowania, Leasing oprogramowania i progra-
mów komputerowych, Usługi udostępniania oprogramowa-
nia i programów komputerowych poprzez sieci komputero-
we, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
wyżej wymienionych usług.

(210) 531171 (220) 2021 07 05
(731) GAMING VENUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 531237 (220) 2021 07 06
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 05.11.11, 19.07.01, 29.01.15, 19.07.22
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 Na-
poje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
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(210) 531238 (220) 2021 07 06
(731) GAMING VENUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ESPORT SPOT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 531239 (220) 2021 07 06
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.11.11, 19.07.01, 19.07.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 Na-
poje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 531263 (220) 2021 07 07
(731) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 03.07.02, 27.05.01
(510), (511) 16 Dzienniki, gazety, książki, naklejki, czasopisma 
i papierowe dodatki do nich, materiały szkoleniowe, 38 Przy-
dzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Udostępnia-
nie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie elektro-
nicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie komputerowej 
bazy danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu 
do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron 
internetowych, Usługi związane z portalami telekomunika-
cyjnymi, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, Zapewnianie dostępu i wynajem czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych online, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputero-
wych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do danych lub dokumentów przecho-
wywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalne-
go wglądu, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednic-
twem Internetu, Zapewnianie dostępu do elektronicznego 
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie 
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie do-

stępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do platform internetowych w celu wy-
miany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu do portalu 
do współdzielenia materiałów wideo, Udostępnianie forów 
internetowych online, Zapewnianie dostępu do portalu in-
ternetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci infor-
macyjnej, Zapewnianie dostępu do stron internetowych lub 
wszelkich innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie do-
stępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostę-
pu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu użyt-
kownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online 
zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Za-
pewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputero-
wych baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do informacji w Internecie, Zapewnianie bezpiecznej poczty 
elektronicznej, Zapewnianie bezprzewodowego transferu 
danych przez Internet, Zapewnianie bezprzewodowego 
elektronicznego przesyłania obrazów, Zapewnianie bez-
przewodowego elektronicznego przesyłania danych, Do-
starczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Dostarczanie powiadomień pocztą 
elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie wiadomości 
i danych w drodze transmisji elektronicznej, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, Bezprzewodo-
wy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii ko-
mórkowej, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości 
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urzą-
dzeń elektronicznych, Elektroniczna wymiana danych prze-
chowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, Elektroniczna wymiana 
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Elektro-
niczne przesyłanie wiadomości, Danych i plików, Elektronicz-
ne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustra-
cji przez światową sieć komputerową, Elektroniczna transmi-
sja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarza-
nia danych, w tym w ramach Internetu, Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie Internetu 
dla oferowania połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową forum dyskusyjne, Komputerowa trans-
misja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu 
lub terminali, Komunikacja za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, Komputerowa transmisja wiadomości, informa-
cji i obrazów, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem 
pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów in-
ternetowych, Komunikacja pomiędzy komputerami, Komu-
nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja za po-
mocą systemów poczty elektronicznej, Komunikacja za po-
średnictwem analogowych i cyfrowych terminali kompute-
rowych, Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Ko-
munikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych 
[VPN], Międzynarodowy transfer danych, Nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], Odbieranie i dostarczanie wia-
domości za pomocą poczty elektronicznej, Odbieranie 
i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Poczta elektro-
niczna i skrzynki pocztowe, Przesyłanie informacji, Przekazy-
wanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednic-
twem usług online, sieci komputerowych oraz Internetu, 
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Przekazywanie informacji i wiadomości za pomocą kompu-
terów, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości 
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości interneto-
wych], Przesyłanie informacji i danych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji cyfrowych, 
Przesyłanie informacji drogą online, Przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie poczty 
elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocz-
tą elektroniczną], Przesyłanie skomputeryzowanych doku-
mentów, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci interneto-
wej (webmessaging), Przesyłanie wiadomości za pośrednic-
twem witryny internetowej, Przesyłanie zamówień drogą 
elektroniczną, Retransmisja wiadomości [elektroniczna], 
Świadczenie usług poczty elektronicznej [email], Świadcze-
nie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów roz-
mów [chatroom], Telekomunikacyjne usługi dostępowe, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja danych lub obra-
zów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, Transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, Transmisja danych przez komputery, Transmisja danych 
wspomagana komputerowo, Transmisja danych za pomocą 
środków elektronicznych, Transmisja danych za pomocą 
urządzeń audiowizualnych, Transmisja danych za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Transmisja i dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór wiado-
mości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, 
Transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami ro-
boczymi, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja 
podkastów, Transmisja publikacji elektronicznych online, 
Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa 
materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumie-
niowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja 
strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Trans-
misja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmi-
sja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputero-
wych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udo-
stępnianie online forów do przesyłania wiadomości między 
użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów roz-
mów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości po-
między użytkownikami komputerów, Udostępnianie poko-
jów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościo-
wych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] onli-
ne do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multime-
dialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie połączeń 
telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, Udo-
stępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkow-
nikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywi-
stym, Usługi chat roomów, Usługi elektronicznej skrzynki 
pocztowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi 
elektronicznej wymiany danych, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie i innych mediach, Usługi transmisji wideo na żądanie, 
Usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], Usługi w za-
kresie wysyłania, odbierania i przekierowywania wiadomości 
elektronicznych, Wspomagana komputerowo transmisja 
wiadomości, danych i obrazów, Wynajmowanie czasu dostę-
pu do światowych sieci komputerowych, Transmisja filmów, 
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użyt-
kownika, treści audio i informacji multimedialnych za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nada-

wanie bezprzewodowe, Nadawanie programów wizualnych 
i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Podcasting, 
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Agencje 
informacyjne, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem 
Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Dostarczanie wiadomo-
ści za pośrednictwem mediów audiowizualnych, Dostarcza-
nie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicz-
nych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektro-
niczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, doku-
mentów, wiadomości i danych, Elektroniczne przesyłanie 
wiadomości błyskawicznych i danych, Transmisja informacji 
do celów biznesowych, Transmisja informacji do celów do-
mowych, Transmisja informacji giełdowych za pomocą me-
diów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez 
systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez 
kody telematyczne, Transmisja i odbiór [transmisja] informa-
cji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednic-
twem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja 
krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzy-
ki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządze-
niami telekomunikacyjnymi, Transmisja obrazu za pośrednic-
twem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja sie-
ciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Usługi agencji 
prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usłu-
gi agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], Usługi agen-
cji prasowych w zakresie telekomunikacji, Usługi dźwięko-
wo-tekstowe [audiotext], Usługi dostępu do telekomunikacji, 
Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi gromadzenia 
i przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne on-line zwią-
zane z telekomunikacją, Usługi komunikacyjne umożliwiają-
ce przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej trans-
misji obrazów, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem 
środków elektronicznych, Usługi przesyłania danych dostęp-
ne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania danych do-
stępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania i odbioru wiado-
mości, Usługi przesyłania wiadomości teleksowych transmi-
sja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
Usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfro-
wych, 41 Usługi wydawnicze, Usługi w zakresie publikacji 
elektronicznych on-line książek i periodyków, druków, dzien-
ników, czasopism, poradników, Usługi w zakresie produkcji 
filmów i nagrań na taśmach video.

(210) 531270 (220) 2021 07 07
(731) GRABIŃSKI MACIEJ GRASON, Jonkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRASON

(531) 01.15.23, 15.01.13, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Materia-
ły metalowe do celów budowlanych, Przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, Przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, Pojem-
niki metalowe do przechowywania lub transportu, Kasy pan-
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cerne, 7 Maszyny, obrabiarki, maszyny napędzane silnikowo, 
Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
Mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem do stoso-
wania w pojazdach lądowych), Narzędzia rolnicze i inne 
narzędzia ręczne, Inkubatory do jaj, Automaty sprzedające, 
11 Urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chło-
dzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych.

(210) 531303 (220) 2021 07 07
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 19.07.01, 19.07.22, 18.03.21, 
09.01.10

(510), (511) 33 Wódka.

(210) 531320 (220) 2021 08 17
(731) ROMANIEC KACPER WYROBY REGIONALNE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT REGIONALNY PODPIWEK KRAKOWSKI

(531) 05.13.25, 07.01.03, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoho-
lowe, kwas chlebowy (napoje bezalkoholowe).

(210) 531336 (220) 2021 07 08
(731) USAREK CEZARY WFL GROUP, Rychtal
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alpimeble

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, elementy do mebli, listwy meblo-
we, meble wypoczynkowe, meble kuchenne, półki meblo-
we, wyroby stolarstwa meblowego, zabudowy meblowe, 
35 Usługi sprzedaży wymienionych towarów: meble, ele-
menty do mebli, listwy meblowe, meble wypoczynkowe, 
meble kuchenne, półki meblowe, wyroby stolarstwa meblo-
wego, zabudowy meblowe.

(210) 531346 (220) 2021 07 09
(731) FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY GATUNKÓW 

GINĄCYCH I ZAGROŻONYCH BORN TO BE FREE  
IM. DR INŻ. MARKA KELLERA, Kadzidłowo

(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA BORN TO BE FREE
(510), (511) 36 Finansowe zarządzanie funduszami na po-
trzeby pomocy zwierzętom, Finansowe wsparcie projektów 
i działań na potrzeby pomocy zwierzętom, Organizacja zbió-
rek charytatywnych, Organizowanie wydarzeń mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizo-
wanie zbiórek pieniędzy w odniesieniu do zwierząt, Tworze-
nie i organizowanie funduszy na cele pomocy zwierzętom, 
Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy 
na cele charytatywne w odniesieniu do zwierząt, Zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne w odniesieniu do zwierząt, 
41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dziecińce zwie-
rzęce, Edukacja, Edukacja i szkolenia związane z ochroną na-
tury i środowiskiem, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy 
szkoleniowe z zakwaterowaniem, Obsługa ogrodów zoolo-
gicznych, Ogrody botaniczne, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych związanych z sektorem turystycznym, Organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw zwie-
rząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja 
zajęć, Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodni-
kiem, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Orga-
nizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i pro-
wadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie imprez edukacyjnych, Pokazy zwierząt, Pozamiejskie 
ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone 
w obiekty i sprzęt sportowy, Prowadzenie ogrodów zoolo-
gicznych, Prowadzenie parków rozrywki, Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z ekologią, Świadczenie usług 
w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie parków 
tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrze-
by tematycznych parków rozrywki, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu w parkach rozrywki, Udostępnianie terenów rekre-
acyjnych, Usługi ośrodków dzikiej przyrody [do celów rekre-
acyjnych], Usługi parków rekreacyjnych, Usługi rekreacyjne, 
Usługi terenów rekreacyjnych, Usługi w zakresie parków 
rozrywki i parków tematycznych, Warsztaty do celów rekre-
acyjnych, Wynajmowanie zwierząt do celów rekreacyjnych, 
Wystawianie zwierząt, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zoo, 
42 Badania dotyczące hodowli zwierząt, Badania i rozwój 
w zakresie nauki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Ba-
dania w dziedzinie ekologii, Usługi w dziedzinie nauk przy-
rodniczych.

(210) 531375 (220) 2021 07 09
(731) ROMANOW MACIEJ LA VERNA, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Carska

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.01, 26.11.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Lecznicze 
dodatki do żywności, Mieszane preparaty witaminowe, Mie-
szanki do picia będące suplementami diety, Mineralne suple-
menty diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineral-
ne suplementy odżywcze, Napoje stosowane w lecznictwie, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, Odżywcze suplemen-
ty diety, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla 
ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe w postaci suple-
mentów diety, Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Preparaty zawierające witaminę D, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Suplementy diety w płynie, Suplementy żywno-
ściowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy ziołowe, 
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych.

(210) 531378 (220) 2021 07 10
(731) ROMANOW MACIEJ LA VERNA, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carski

(531) 24.09.03, 24.09.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodu-
kowane], Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowa-
na do celów medycznych, Herbata lecznicza, Liofilizowana 
żywność przystosowana do celów medycznych, Mieszanki 
do picia będące suplementami diety, Mieszane preparaty 
witaminowe, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineral-
ne suplementy odżywcze, Napoje stosowane w lecznictwie, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Herbata odchudzają-

ca do celów medycznych, Lecznicze dodatki do żywności, 
Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, 
Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi 
[lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty za-
wierające witaminę D, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Su-
plementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające olej 
lniany, Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suple-
menty odżywcze w płynie, Suplementy ziołowe, Suplemen-
ty ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy 
żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń.

(210) 531410 (220) 2021 07 09
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) WESOŁY KURNIK
(510), (511) 29 Jaja.

(210) 531427 (220) 2021 07 09
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESOŁY KURNIK

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Jaja.

(210) 531521 (220) 2021 07 14
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 26.04.07, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii 
i szkła, Preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, 
Środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemy-
słowych, Kleje do celów przemysłowych, Środki klejące, Roz-
puszczalniki do lakierów, Grunt do ścian, Preparaty chemicz-
ne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone żywice syntetycz-
ne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antykorozyjne, 
Środki do konserwacji drewna, Farby do drewna, Podkłady, 
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do metali, 
Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze 
do farb i barwników, Żywice naturalne w stanie surowym, 
Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby do znako-
wania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, 
oleje i lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały 
uszczelniające i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprze-
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tworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement 
i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe 
powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elemen-
ty wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, Tynki 
w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzchni 
ściennych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług i towarów, Administrowanie i zarzą-
dzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż hurtowa 
detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych 
i materiałów wykończeniowych, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja 
targów handlowych.

(210) 531524 (220) 2021 07 14
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii 
i szkła, Preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, 
Środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemy-
słowych, Kleje do celów przemysłowych, Środki klejące, Roz-
puszczalniki do lakierów, Grunt do ścian, Preparaty chemicz-
ne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone żywice syntetycz-
ne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antykorozyjne, 
Środki do konserwacji drewna, Farby do drewna, Podkłady, 
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do metali, 
Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze 
do farb i barwników, Żywice naturalne w stanie surowym, 
Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby do znako-
wania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, 
oleje i lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały 
uszczelniające i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprze-
tworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement 
i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe 
powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elemen-
ty wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, Tynki 
w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzchni 
ściennych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług i towarów, Administrowanie i zarzą-
dzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż hurtowa 
detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych 
i materiałów wykończeniowych, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja 
targów handlowych.

(210) 531530 (220) 2021 07 14
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii 
i szkła, Preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, 
Środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemy-
słowych, Kleje do celów przemysłowych, Środki klejące, Roz-
puszczalniki do lakierów, Grunt do ścian, Preparaty chemicz-
ne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone żywice syntetycz-
ne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antykorozyjne, 
Środki do konserwacji drewna, Farby do drewna, Podkłady, 
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do metali, 
Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze 
do farb i barwników, Żywice naturalne w stanie surowym, 
Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby do znako-
wania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, 
oleje i lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały 
uszczelniające i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprze-
tworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement 
i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe 
powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elemen-
ty wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, Tynki 
w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzchni 
ściennych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług i towarów, Administrowanie i zarzą-
dzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż hurtowa 
detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych 
i materiałów wykończeniowych, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja 
targów handlowych.

(210) 531531 (220) 2021 07 14
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii 
i szkła, Preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, 
Środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemy-
słowych, Kleje do celów przemysłowych, Środki klejące, Roz-
puszczalniki do lakierów, Grunt do ścian, Preparaty chemicz-
ne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone żywice syntetycz-
ne, 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antykorozyjne, 
Środki do konserwacji drewna, Farby do drewna, Podkłady, 
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do metali, 
Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze 
do farb i barwników, Żywice naturalne w stanie surowym, 
Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby do znako-
wania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, 
oleje i lakiery izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały 
uszczelniające i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprze-
tworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement 
i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe 
powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elemen-
ty wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, Tynki 
w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzch-
ni ściennych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, kreowanie 
wizerunku firmy, usług i towarów, Administrowanie i zarzą-
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dzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż hurtowa 
detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych 
i materiałów wykończeniowych, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja 
targów handlowych.

(210) 531533 (220) 2021 07 14
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do barwienia emalii 
i szkła, Preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, 
Środki chemiczne do ożywiania kolorów do celów przemy-
słowych, Kleje do celów przemysłowych, Środki klejące, Roz-
puszczalniki do lakierów, Grunt do ścian, Preparaty chemicz-
ne do wytwarzania farb, Nieprzetworzone żywice syntetycz-
ne, 2 Farby, pokosty, Lakiery, Emalie, Środki antykorozyjne, 
Środki do konserwacji drewna, Farby do drewna, Podkłady, 
Bejce do drewna, Farby wewnętrzne i zewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, przeciw zanieczyszczeniom, farby 
ceramiczne, Barwniki, Preparaty zabezpieczające do metali, 
Rozcieńczalniki do farb i lakierów, Utrwalacze, Zagęszczacze 
do farb i barwników, Żywice naturalne w stanie surowym, 
Farby dekoracyjne, Farby i lakiery w sprayu, Farby do znako-
wania dróg, Tynki wapienne, Preparaty gruntujące, 17 Farby, 
oleje i lakiery izolacyjne, zaprawy izolacyjne, Kit, Materiały 
uszczelniające i izolacyjne, Tynki izolacyjne, Żywice półprze-
tworzone, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Cement 
i związki cementujące i mieszanki cementowe, Cementowe 
powłoki ścienne, Zaprawy budowlane, Budowlane elemen-
ty wykończeniowe niemetalowe, Gładzie do ścian, Tynki 
w tym tynki gipsowe, Środki do wygładzania powierzchni 
ściennych, 35 Reklama i promocja sprzedaży, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług i towarów, Administrowanie i zarzą-
dzanie sprzedażą, Marketing handlowy, Sprzedaż hurtowa 
detaliczna w tym sprzedaż online wyrobów budowlanych 
i materiałów wykończeniowych, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Zarządzanie bazami klientów, Organizacja 
targów handlowych.

(210) 531593 (220) 2021 07 15
(731) RYBICKA-NYGA KAROLINA LITTLE HEROES, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Little Heroes
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody 
zwierząt, Strzyżenie zwierząt, Usługi kosmetyczne dla zwie-
rząt, Usługi mycia zwierząt domowych, Usługi salonów pięk-
ności dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie opieki nad 
zwierzętami domowymi, Usługi doradcze związane z opieką 
nad zwierzętami, Usługi doradztwa w zakresie zdrowia, hi-
gieny i troski o urodę zwierząt.

(210) 531650 (220) 2021 07 16
(731) KORONA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) koko

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, Czerpaki [narzędzia ręczne], Dopaso-
wane pudełka na sztućce, Jaja (Krajarki do -) [nieelektryczne], 
Jednorazowe łyżki, Jednorazowe noże, Jednorazowe widelce, 
Komplety sztućców w pudełku, Konserwy (Noże do otwiera-
nia -) nieelektryczne, Krajalnice chleba [ręcznie obsługiwane], 
Krajalnice do frytek, Krajalnice do owoców, Krajarki do ciasta, 
Krajarki do sera, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Krajarki do sera, 
nieelektryczne, Łyżeczki do herbaty, Łyżeczki do kawy, Łyżki, 
Łyżki do grejpfrutów, Łyżki do zupy, Łyżki stołowe ze srebra 
standardowego, Łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki, wi-
delce i noże stołowe z tworzyw sztucznych, Łyżki, widelce 
i noże stołowe dla dzieci, Łyżki z tworzyw ulegających biode-
gradacji, Mandoliny do krojenia warzyw, Mandoliny kuchenne, 
Narzędzia do cięcia pizzy, Narzędzia ręczne do usuwania 
oczek ananasa, Nieelektryczne noże kuchenne, Nieelektrycz-
ne krajarki do produktów spożywczych, Nieelektryczne przy-
rządy do krojenia czosnku, Noże ceramiczne, Noże do chleba 
[obsługiwane ręcznie], Noże do czyszczenia ryb, Noże do file-
towania, Noże do krojenia bajgli, Noże do krojenia mięsa, Noże 
do masła, Noże do obierania, Noże do owoców, Noże do pizzy, 
Noże do steków, Noże do serów, Noże do usuwania rybich łu-
sek, Noże do użytku domowego, Noże do warzyw, Noże ku-
charskie, Noże kuchenne, Noże kuchenne do krojenia ryb, 
Noże kuchenne do obierania, Noże ręczne do krojenia mięsa 
do użytku domowego, Noże stołowe, Noże kuchenne o cien-
kich ostrzach, Noże, widelce, łyżki, Noże z tworzyw ulegają-
cych biodegradacji, Nożyce do drobiu, Nożyczki do pizzy, No-
życzki do użytku kuchennego, Nożyki do smarowania [sztuć-
ce], Obieraczki do owoców, nieelektryczne, Obieraczki do wa-
rzyw [narzędzia ręczne], Obieraczki do warzyw, nieelektrycz-
ne, Obieraczki do warzyw [noże ręczne], Obieraczki do wa-
rzyw, obsługiwane ręcznie, Obieraczki ziemniaków [noże], 
Obieraczki ziemniaków [ręczne], Przecinaki do folii, Rębaki 
[noże], Ręczne krajalnice do bananów, Ręczne krajalnice 
do warzyw, Ręczne krajarki do warzyw, Sztućce, Sztućce dla 
dzieci, Sztućce do użytku przez niemowlęta, Sztućce stołowe 
[noże, widelce i łyżki], Sztućce z tworzyw ulegających biode-
gradacji, Widelce, Widelce do fondue, Widelce do ryb, Widelce 
do ślimaków, Widelce do mięsa, Widelce i łyżki, Widelce sałat-
kowe, Widelce stołowe ze stali nierdzewnej, Widelce (sztućce), 
Widelce z tworzyw ulegających biodegradacji, Wydrążacze 
do owoców, Wydrążacze do warzyw, Zastawa stołowa jedno-
razowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], 
21 Ceramiczna zastawa stołowa, Podstawki pod szklanki (za-
stawa stołowa), Porcelanowa zastawa stołowa, Przybory ku-
chenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklana zastawa stołowa, 
Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce 
i łyżki, Zastawa stołowa obiadowa, Zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, Zastawa stołowa z porcelany kostnej 
[inna niż sztućce], Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, Czajniki do herbaty [nieelektryczne], Czajniki nie-
elektryczne, Czajniki z gwizdkiem, Składane czajniki nieelek-
tryczne, Patelnie, Patelnie do jaj, Patelnie do przyrządzania jaj 
w koszulkach, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia 
naleśników, Patelnie do szwedzkich naleśników, Patelnie grillo-
we wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie nieelektryczne, 
Patelnie typu wok, Smażenie (Patelnie do -), Głębokie naczynia 



Nr  ZT37/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

kuchenne, Naczynia kuchenne ceramiczne, Garnki, Garnki ce-
ramiczne, Garnki ciśnieniowe, Garnki ciśnieniowe, nie pod-
grzewane elektrycznie, Garnki do gotowania kuskusu, nieelek-
tryczne, Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek 
higienicznych, Dopasowane pokrywki do wiader lub kubłów, 
Pokrywki do garnków, Pokrywki do kubków, Pokrywki do pa-
telni, Pokrywki do rondli, Pokrywki izolujące ciepło do puszek 
do utrzymywania ciepła lub zimna, Pokrywki termoizolacyjne 
do talerzy i naczyń, Silikonowe pokrywki do żywności wielo-
krotnego użytku, Stojaki na pokrywki do garnków, Termosy, 
Termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, Termosy bufe-
towe [nie z metali szlachetnych], Termosy bufetowe (Nieelek-
tryczne -), Termosy [butelki termiczne], Termosy do napojów, 
Termosy do przechowywania napojów, Termosy do przecho-
wywania żywności, Termosy do użytku w gospodarstwie do-
mowym, Termosy na jedzenie, Pojemniki do użytku domowe-
go lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki kuchen-
ne na tłuszcz, puste, Pojemniki na chleb [do użytku kuchenne-
go], Słoje do przechowywania, Słoje do przechowywania 
ze szkła, Słoje na przybory, Słoje szklane, Słoje szklane do kon-
serwowania żywności, Słoje (Szklane -) [gąsiory], Aluminiowe 
butelki na wodę, puste, Butelki, Butelki biodegradowalne, Bu-
telki biopochodne, Butelki chłodnicze, Butelki dla podróżnych, 
Butelki do picia, Butelki do wielokrotnego użytku, Butelki ela-
styczne z wyciskaczem [puste], Butelki izolowane, termosy, 
Butelki na likier, Butelki na wodę, Butelki na napoje dla podróż-
nych, Butelki na wodę z tworzywa sztucznego, wielokrotnego 
użytku, sprzedawane puste, Butelki na wodę z tworzyw 
sztucznych [puste], Butelki na wodę ze stali nierdzewnej, wie-
lokrotnego użytku, sprzedawane puste, Butelki na wodę 
ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, Butelki (Otwie-
racze do -), Butelki shakery sprzedawane puste, Butelki szklane 
[pojemniki], Butelki z plastiku, Butelki z tworzyw sztucznych, 
Butelki ze szkła, Koszyki na butelki, pokryte metalem szlachet-
nym, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów 
tekstylnych, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, 
Podkładki porcelanowe pod szklanki, Podstawki pod szklanki 
inne niż z papieru lub z tkaniny, Szklane filiżanki, szklanki, kie-
liszki, Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pil-
zner, Szklanki do piwa, Szklanki do whisky, Szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, Szklanki [naczynia do pi-
cia], Uchwyty na szklanki, Uchwyty na szklanki do napojów, 
Kieliszki, Kieliszki do brandy, Kieliszki do jajek, Kieliszki do jajek 
z metali szlachetnych, Kieliszki do koktajli, Kieliszki do koniaku, 
Kieliszki do likierów, Kieliszki do margarity, Kieliszki do sake, Kie-
liszki do szampana, Kieliszki do wina, Kieliszki do wódki, Formy 
aluminiowe [przybory kuchenne], Formy, foremki [przybory 
kuchenne], Formy i foremki [przybory kuchenne], Koszyki dru-
ciane [przybory kuchenne], Kuchenne (Przybory -), Kuchenne 
przybory nie z metali szlachetnych, Kuchenne przybory uży-
wane przy grillach domowych, Łyżki cedzakowe [nieelektrycz-
ne przybory kuchenne], Łyżki do mieszania [przybory kuchen-
ne], Łyżki do serwowania (przybory kuchenne lub gospodar-
stwa domowego), Łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], 
Łyżki-szumówki [nieelektryczne przybory kuchenne], Prasy 
do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], Przybory ku-
chenne, Przybory kuchenne do przewracania potraw na dru-
gą stronę, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domo-
wego, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory kuchenne 
z silikonu, Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży 
i łyżek, Separatory do oddzielania żółtek od białek jaj [przybory 
kuchenne], Tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], Dzbanki, 
Dzbanki do kawy, Dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, 
Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do kawy nieelek-
tryczne i nie z metali szlachetnych, Dzbanki do parzenia kawy 
nieelektryczne, Dzbanki do piwa, Dzbanki kuchenne, Dzbanki 
na mleko, Dzbanki na śmietankę, Dzbanki na syropy, Dzbanki 

na wino, Dzbanki nie z metali szlachetnych, Dzbanki nieelek-
tryczne do parzenia kawy, Dzbanki próżniowe (Nieelektry- 
czne -), Słoiki, dzbanki szklane, Nieelektryczne zaparzacze 
do kawy z tłokiem, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Za-
parzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, Obrotowe su-
szarki do bielizny, Piłeczki do suszarki, Ręczne suszarki do sała-
ty, Sufitowe suszarki do bielizny z regulacją wysokości, Suszarki 
do bielizny, Suszarki do naczyń [stojaki], Suszarki do odzieży 
[domowe suszarki do ubrań], Suszarki do sałaty (Ręczne -), Su-
szarki do ubrań, Suszarki na pranie, Suszarki-ociekacze do na-
czyń, Suszarki ścienne na pranie, Suszarki stojakowe do bieli-
zny [niepodgrzewane], Blachy do pieczenia [nieelektryczny 
sprzęt kuchenny], Blaszane wyroby do pieczenia, Bloki na noże, 
Cukiernice, Deski do krojenia, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Deski do krojenia do użytku kuchenne-
go, Deski do krojenia kuchenne, Deski do krojenia [kuchnia], 
Deski do krojenia [z rowkami], Deski do noży, Deski do serów, 
Deski drewniane do grillowania, Dopasowane dozowniki pa-
pieru do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, Do-
pasowane stojaki na papier do wycierania, osuszania, polero-
wania i czyszczenia, Dopasowane uchwyty na papier do wy-
cierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, Dozowniki 
do przypraw, Dozowniki do serwetek, Drewniane deski do sie-
kania [utensylia], Drewniane deski do krojenia do użytku ku-
chennego, Drewniane szpikulce, Durszlaki do użytku domo-
wego, Durszlaki [przybory gospodarstwa domowego], Fo-
remki, Foremki aluminiowe do żywności, Foremki do piecze-
nia muffinów, Foremki do pierogów do użytku domowego, 
Foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, Formy cu-
kiernicze, Formy do ciast, Formy do ciast i ciastek, Formy 
do ciast, z materiałów niemetalowych, Formy do ciast, z meta-
li nieszlachetnych, Formy do ciasta, Formy do ciastek, Formy 
do jajek smażonych, Formy do pieczenia, Gąsiory szklane, Gą-
siory, Gliniane wazony podłogowe, Imbryczki do herbaty, Gu-
mowe uszczelki do przetworów do celów domowych, Izola-
cyjne klosze do przykrywania żywności, Jednorazowe pojem-
niki z folii aluminiowej do użytku domowego, Kafeterki, Kubki, 
Kubki ceramiczne, Kubeczki do karmienia dzieci, Kubki 
do kawy, Kubki do napojów, Kubki szklane, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kubły, Łapki do garnków, Lejki, Łopatki, 
Maselniczki, Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani 
materiałów tekstylnych, Maty stołowe z tworzyw sztucznych, 
Miseczki do serwowania potraw [hachi], Miseczki z przyssaw-
ką, Miski na cukierki, Miski na orzechy, Miski na owoce, Miski 
z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domo-
wego], Miski ze szkła, Misy ceramiczne, Misy do podawania 
żywności, Młynki do pieprzu, Młynki do soli, Naczynia, Naczy-
nia [artykuły gospodarstwa domowego], Naczynia ceramicz-
ne, Naczynia do gotowania, Naczynia do opiekania, Naczynia 
do pieczenia, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia 
do pieczenia wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia wy-
konane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, 
Naczynia do serwowania potraw, Naczynia do zapiekania, Na-
czynia na piknik, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Na-
czynia szklane do konserwowania żywności, Naczynia żarood-
porne, Naczynia ze szkła, Nalewki [chochle], Nieelektryczne 
blachy do pieczenia na wolnym ogniu, Narzędzia do drylowa-
nia wiśni, Nieelektryczne garnki do duszenia potraw, Noże de-
koracyjne do masła, Ozdobne tace z metalu, Ozdobne stojaki, 
nie z metali szlachetnych, stawiane na środku stołu, Osobiste 
tace obiadowe lub stojaki w stylu japońskim [zen], Zamknięcia 
pokrywek do garnków, Zamykane niemetalowe pojemniki 
na żywność, do gospodarstwa domowego, Zestawy do oliwy 
i octu, Zestawy do przypraw, Zestawy pojemniczków na przy-
prawy, Winylowe maty stołowe, Wyciskacze do czosnku, Wy-
roby szklane, Wyroby porcelanowe, Wyroby garncarskie, Wy-
roby szklane dla gospodarstwa domowego, Wazy do zup, 
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Wiadra do płukania, Wiadra do użytku w gospodarstwie do-
mowym, Wiadra łazienkowe, Wiadra z tworzyw sztucznych, 
Uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, Wałki do ciasta, 
Tłuczki do mięsa do użytku domowego, Tortownice do ciast, 
Torebki z końcówkami do wyciskania kremu przy dekoracji, 
Trzepaczki do ubijania piany, Tarki do celów kuchennych, Ter-
moizolacyjne pojemniki na żywność, Talerze, Talerze papiero-
we, Tace na posiłki, Sitka kuchenne, Rondle, Salaterki, Puszki 
do przechowywania, Rękawice do piekarnika, Przykrywki jed-
norazowe do pojemników użytku domowego, Pudełka obia-
dowe, Pudełka śniadaniowe, Pudełka szklane, Pudełka z cera-
miki, Przybory do pieczenia, Pojemniki na żywność zatrzymu-
jące ciepło, Pojemniki ze szkła, Pojemniki z przegrodami 
do przechowywania sztućców, Pojemniki do chleba, Pojemni-
ki do napojów, Pojemniki do pieczenia wykonane ze szkła, Po-
jemniki do przechowywania żywności, Pojemniki do użytku 
domowego, Pojemniki emaliowane, Pojemniki na jajka z two-
rzyw sztucznych, do użytku domowego, Podkładki pod garn-
ki, Podkłady pod ciasto, Patery, Plastikowe miski [miednice].

(210) 531673 (220) 2021 07 16
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn
(540) (znak słowny)
(540) Bubble Bun
(510), (511) 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, Mieszanki 
do robienia pieczywa, Mieszanki do chleba, Mieszanki cu-
kiernicze przeznaczone do pieczenia, Mieszanki piekarsko-
-cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Wyroby cukierni-
cze, Wyroby piekarskie, Preparaty zbożowe, Artykuły spo-
żywcze ze zbóż.

(210) 531703 (220) 2021 07 19
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowny)
(540) In. Cube
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Materiały metalowe dla budownictwa, Me-
talowe materiały budowlane, Architektoniczne elementy 
konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich sto-
pów, Architektoniczne produkty metalowe do użytku w bu-
downictwie, Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, 
Budowlane materiały metalowe, Budowlane elementy kon-
strukcyjne z metalu, Dekoracyjne profile metalowe, Gotowe 
elementy budowlane [metalowe], Listwy metalowe, Listwy 
profilowane metalowe dla budownictwa, Listwy profilowe 
metalowe dla budownictwa.

(210) 531705 (220) 2021 07 19
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) In. Cube

(531) 26.11.02, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Materiały metalowe dla budownictwa, Me-
talowe materiały budowlane, Architektoniczne elementy 
konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich sto-

pów, Architektoniczne produkty metalowe do użytku w bu-
downictwie, Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, 
Budowlane materiały metalowe, Budowlane elementy kon-
strukcyjne z metalu, Dekoracyjne profile metalowe, Gotowe 
elementy budowlane [metalowe], Listwy metalowe, Listwy 
profilowane metalowe dla budownictwa, Listwy profilowe 
metalowe dla budownictwa.

(210) 531711 (220) 2021 07 20
(731) RYBAK EWELINA, Połaniec
(540) (znak słowny)
(540) Rebelianci
(510), (511) 41 Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez 
grupy wokalne, Usługi rozrywki muzycznej świadczone 
przez grupy instrumentalne, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez grupy muzyczne.

(210) 531723 (220) 2021 07 20
(731) INSTYTUT M JAK MŁODZIEŻ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B SZKOŁY BENEDYKTA edukacja i rodzina

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Interaktywne publikacje elektroniczne, Publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, Środki edukacyjne do po-
brania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Eduka-
cyjne aplikacje na tablety, Zapisane pliki danych, Pliki mul-
timedialne do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki 
muzyczne do pobrania, Nagrane nośniki danych do użytku 
z komputerami, Filmy wideo, Filmy do pobrania, Nagrania 
multimedialne, Nagrania audio i wideo, Urządzenia i przy-
rządy szkoleniowe i dydaktyczne, Podręczniki szkoleniowe 
w formie elektronicznej [do pobrania], Etui na smartfony, 
16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Podręczni-
ki edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Książki, 
Książki z zadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem 
audio, Książeczki do kolorowania, Drukowane materiały pi-
śmienne, Drukowane ulotki informacyjne, Biuletyny informa-
cyjne, Drukowane foldery informacyjne, Afisze, plakaty, Przy-
bory szkolne [artykuły piśmienne], Roczniki szkolne, Materia-
ły piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Fotografie, Repro-
dukcje fotograficzne, Albumy upamiętniające wydarzenia, 
Druki, Reprodukcje graficzne, Piórniki pudełka na przybory 
do pisania, Drukowane materiały dydaktyczne, Papierowe 
materiały dydaktyczne, Materiały do rysowania, Emblema-
ty papierowe, Chorągiewki papierowe, Śpiewniki, Książki 
religijne, Modlitewniki, 18 Torby, Torby szkolne na książki, 
Plecaki uczniowskie, 25 Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież gimnastyczna, Odzież sportowa, Mundurki szkolne, 
Czapki, Daszki jako nakrycia głowy, Opaski na głowę, Kape-
lusze, Chusty, szale na głowę, Paski, Bielizna, Skarpetki, Akce-
soria na szyję, Szaliki, Rękawiczki, Obuwie damskie, męskie 
i dziecięce, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, kapcie, 
35 Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edu-
kacyjnej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Księgowość 
i rachunkowość, Przetwarzanie danych, Systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie baza-
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mi danych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa książek, podręcz-
ników, materiałów edukacyjnych, publikacji drukowanych, 
reprodukcji graficznych, fotografii, albumów, nagrań audio 
i wideo, etui na smartfony, modlitewników, plakatów, toreb, 
toreb szkolnych, plecaków, mundurków szkolnych, artyku-
łów odzieżowych dla kobiet mężczyzn i dzieci, 41 Eduka-
cja, rozrywka i sport, Pokazy edukacyjne, Testy edukacyjne, 
Sprawdziany edukacyjne, Doradztwo zawodowe [edukacja], 
Informacja o edukacji, Usługi edukacji religijnej, Edukacyjne 
usługi doradcze, Opracowywanie podręczników edukacyj-
nych, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Wypożyczanie ma-
teriałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, 
Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Wyznaczanie stan-
dardów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, 
Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Wypożyczanie 
urządzeń edukacyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, 
Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Kursy szkoleniowe, Wy-
najmowanie nagranych szkoleń, Wypożyczanie materiałów 
szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów dydaktycznych, 
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, Udostępnianie materiałów egzamina-
cyjnych i testów, Publikowanie materiałów na magnetycz-
nych lub optycznych nośnikach danych, Usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedial-
nej, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja sportowa, 
Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
Usługi w zakresie rekreacji, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja nagrań audiowi-
zualnych, Produkcja nagrań wideo, Produkcja prezentacji au-
diowizualnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć 
online nie do pobrania, Udostępnianie podręcznych księ-
gozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, Usługi 
biblioteczne, Nauczanie języków, Nauczanie wyrównawcze, 
Nauczanie indywidualne, Usługi szkół, Usługi nauczania 
w zakresie metod pedagogicznych.

(210) 531726 (220) 2021 07 20
(731) KOWALSKI RAFAŁ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM WÓZKÓW INWALIDZKICH

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(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) 531742 (220) 2021 07 19
(731) AKSON STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja 
filmów i seriali.

(210) 531745 (220) 2021 07 19
(731) NOWOSĄDECKA MAŁA GALERIA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mała Galeria

(531) 07.01.24, 22.05.25, 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, karton, wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, Druki, materiały introligator-
skie, fotografie, materiały biurowe, 40 Obróbka materiałów, 
41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa, 
kulturalna.

(210) 531774 (220) 2021 07 20
(731) HARPIKS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARPIKS
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Tworzywa 
sztuczne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne w postaci 
nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, 
Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, Substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, Sole do celów przemy-
słowych, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, foto-
grafii i drukowania.

(210) 531787 (220) 2021 07 19
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matopat travel set
(510), (511) 5 Plastry.

(210) 531788 (220) 2021 07 19
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matopat kids zoo
(510), (511) 5 Plastry.

(210) 531789 (220) 2021 07 19
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matopat optimed junior
(510), (511) 5 Plastry.

(210) 531819 (220) 2021 07 21
(731) BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW PBS, Jaroszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE ZIARENKA

(531) 05.05.04, 09.01.10, 24.01.05, 24.01.10, 24.01.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Przekąski wielo-
ziarniste, Produkty na bazie ziaren w formie chrupek, gotowe 
do spożycia.

(210) 531857 (220) 2021 07 22
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BEAUTY BOOSTER

(531) 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
Mydła, Środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intym-
nej, Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i ko-
lońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki 
do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do demakijażu, Serum 
do celów kosmetycznych, Koncentraty nawilżające, Olejki 
eteryczne, Podkłady i pudry, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni-
czych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, 
Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 531868 (220) 2021 07 22
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Plus Wiadomości
(510), (511) 9 Oprogramowanie do wysyłania, odbierania 
i odczytu danych, Aplikacje mobilne do wysyłania, odbie-
rania i odczytu danych, Aplikacje mobilne do obsługi wia-
domości w standardzie RCS, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie danych, Elektroniczna 
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
Usługi przesyłania wiadomości w standardzie RCS.

(210) 531877 (220) 2021 07 23
(731) TRACZYK AGNIESZKA TOP-SKÓR 

PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 
-HANDLOWE, Radom

(540) (znak słowny)
(540) LA FENICE
(510), (511) 18 Torby, plecaki, pokrowce na plecaki, kufry 
i kuferki, sakwy i sakiewki, futerały, kasetki, portfele, etui 
do kluczy, paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwie-
rzęce, imitacja skóry, 25 Odzież damska, odzież męska i dzie-
cięca, odzież skórzana, odzież sportowa, odzież turystyczna, 
bielizna, gorsety [odzież], nakrycia głowy, szaliki, kołnierze, 
apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, 35 Usługi 
sprzedaży w hurtowniach i punktach wyspecjalizowanych, 
w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem internetu nastę-
pujących towarów: odzież damska, odzież męska i dziecię-
ca, odzież skórzana, odzież sportowa, odzież turystyczna, 
bielizna, gorsety [odzież], nakrycia głowy, szaliki, kołnierze, 
apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, torby, plecaki, 
pokrowce na plecaki, kufry i kuferki, sakwy i sakiewki, futera-
ły, kasetki, portfele, etui do kluczy, paski skórzane, galanteria 
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skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 531896 (220) 2021 07 23
(731) MÓL MARCIN MOLPHARMA, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) Molpharma
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostycz-
ne, Żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, Prepa-
raty biotechnologiczne do celów medycznych, 42 Badania 
i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, Prace 
badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i bio-
technologicznej, Usługi w zakresie technologii informacyjnej 
na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, 
Badania biotechnologiczne dotyczące przemysłu, Badania 
biotechnologiczne dotyczące przemysłu naftowego, Bada-
nia biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, Badania bio-
technologiczne, Przeprowadzanie testów biotechnologicz-
nych, Pisanie programów komputerowych do zastosowań 
biotechnologicznych.

(210) 531906 (220) 2021 07 22
(731) PPH TROIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.09.03, 24.09.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające 
korozji.

(210) 531964 (220) 2021 07 24
(731) POLSKIE MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE

(531) 26.01.16, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, 
piwo, produkty piwowarskie, preparaty do przygotowy-
wania napojów, preparaty do sporządzania likierów, soki 
warzywne, soki owocowe, syropy do napojów, woda gazo-
wana, woda i napoje mineralne, woda stołowa, 33 Napo-
je alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 Sprzedaż artykułów 
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków w tym 
przez Internet, administrowanie i zarządzanie centrami han-
dlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
worekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem, pro-
wadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu 
w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marke-
tingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: 
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związa-
ne z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hote-
lowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, dys-
trybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulo-
tek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], usługi 
polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organi-
zowanie targów i wystaw w celach handlowych, pokazy to-
warów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, 
usługi w zakresie agencji importowo-eksportowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputero-
wych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz 
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, 
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w za-
kresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprze-
daży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, 
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz 
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie de-
koracji wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw 
i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, 
wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, gastrono-
micznych i hotelowych, Organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, Organizacja konkursów w celach 
reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kart rabatowych, Zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usłu-
gi w zakresie oceny marek oraz firm, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Prowadzenie salonów 
samochodowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi w za-
kresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organi-
zowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych 
i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych 
i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedziny kultury 
i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich 
i okolicznościowych, bali, dyskotek, kursów, pokazów, szko-
leń, konferencji, kongresów, festiwali filmowych, festiwali 
muzycznych, festiwali o tematyce kulturalnej, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w zakresie: eduka-
cji, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, organizowanie 
wypoczynku, Usługi salonów fitness i klubów zdrowia w za-
kresie poprawy kondycji fizycznej, Organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania 
restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkole-
niem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi galerii 
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i salonów wystawienniczych, wynajem sal wyposażonych 
w sprzęt audiowizualny i telefoniczny, publikacje elektro-
niczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, 
usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wynajmo-
wania obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja 
i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz 
ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające 
na fotografowaniu osób, przedmiotów natury, montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin 
i teatrów, organizowanie festiwali tematycznych, 43 Hotele, 
motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastrono-
miczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i in-
nych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowa-
niem, Usługi realizowane w gastronomii, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wy-
najmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, 
Wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, Usługi cateringowe, opieka nad dziećmi podczas 
czasowej nieobecności rodziców.

(210) 531984 (220) 2021 07 27
(731) GSK Consumer Healthcare SARL, Prangins, CH
(540) (znak słowny)
(540) FENINATURAL
(510), (511) 3 Nielecznicze produkty do pielęgnacji skóry, 
5 Lecznicze produkty do pielęgnacji skóry.

(210) 531997 (220) 2021 07 26
(731) SOLIPIWKO KATARZYNA RADIW, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUNDOG PREMIUM DOG SNACKS

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych.

(210) 532065 (220) 2021 07 28
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewskie CIACHO

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 532072 (220) 2021 07 28
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO KOKOS 

Wafle z kremem kokosowym

(531) 05.07.06, 08.01.09, 08.01.19, 08.01.23, 08.01.25, 25.01.15, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.05.01, 26.11.03, 
26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 532074 (220) 2021 07 28
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO ORZECH 

Wafle z kremem orzechowym

(531) 05.07.06, 08.01.09, 08.01.19, 08.01.23, 08.01.25, 25.01.15, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.05.01, 26.11.03, 
26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 532075 (220) 2021 07 28
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO KAKAO 
Wafle z kremem kakaowym

(531) 08.01.09, 08.01.19, 08.01.23, 08.01.25, 25.01.15, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.22, 26.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15, 05.07.06

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 532079 (220) 2021 07 28
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO CHAŁWA 

Wafle z kremem chałwowym

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15, 26.11.03, 
26.11.08, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 
26.05.01, 08.01.09, 08.01.19, 08.01.23, 08.01.25, 11.01.02

(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 532117 (220) 2021 07 27
(731) ADAMCZEWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAD RES

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 35 Sprzedaż energii elektrycznej, usługi aukcyj-
ne, analizy kosztów, wsparcie administracyjne w zakresie od-
powiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, 

usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wy-
wiadu rynkowego, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich, badania biznesowe, 
ekonomiczne prognozy, audyt finansowy, audyt działalności 
gospodarczej, badania rynkowe, informacja o działalności 
gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizacji 
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, usługi lobbingu, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, usługi 
zakupów produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, tymczasowe zarządzanie przed-
siębiorstwem, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, po-
szukiwania w zakresie patronatu, usługi komunikacji komuni-
kacyjnej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi relacji 
z mediami, badania opinii publicznej, administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządza-
nie plikami, optymalizacja stron internetowych, optymaliza-
cja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo-
wych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów 
reklamowych, agencje reklamowe, bezpośrednia reklama 
pocztowa, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, obróbka tekstów, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie 
reklam, produkcja filmów reklamowych, usługi public rela-
tions, marketing ukierunkowany, usługi marketingowe, tele-
marketing, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, wypożyczanie stoisk han-
dlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
fotokopiowanie, fakturowanie, sporządzanie wyciągów 
z konta, obsługa administracyjna firm na zlecenie, rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, statystyczne zestawienia, 
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wynajem dystrybutorów automatycznych, 36 Organizowa-
nie finansowania projektów budowlanych, wyceny finanso-
we w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, 
organizowanie wynajmu nieruchomości, dzierżawa gospo-
darstw rolnych, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, zarządzanie nieruchomością, agencje nierucho-
mości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finanso-
wych, ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu 
do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, in-
westycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finanso-
wy, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, 
transakcje finansowe, udzielanie informacji finansowych, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, transfer elektroniczny środków pienięż-
nych, transfery elektroniczne wirtualnych walut, usługi port-
fela elektronicznego w tym usługi w zakresie płatności, wy-
miana finansowa waluty wirtualnej, zarządzanie finansami, 
zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich, agencje kredytowe, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie długów, wycena 
finansowa w zakresie ubezpieczeń, bankowości oraz wycena 
nieruchomości, faktoring, fundusze inwestycyjne wzajemne, 
maklerstwo, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, po-
średnictwo giełdowe w zakresie obrotu akcjami i obligacja-
mi, notowania giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
finansowanie pożyczek, pożyczanie pod zastaw, sponsoro-
wanie finansowe, usługi aktuarialne, usługi gwarancyjne, 
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zakresie pozwoleń 
na emisję dwutlenku węgla, 38 Budownictwo, konsultacje 
budowlane, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowla-
nego, montaż instalacji na placach budowy, układanie kabli, 
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa-
nie i naprawa linii wysokiego napięcia, usługi elektryków, in-
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, bu-
downictwo portowe, układanie nawierzchni drogowych, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, budowa 
stoisk i sklepów targowych, naprawa pomp, regeneracja ma-
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silni-
ków zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja po-
włok cynowych, malowanie, usługi doładowywania pojaz-
dów elektrycznych, usługi szczelinowania hydraulicznego, 
wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wy-
najem sprzętu budowlanego, wynajem buldożerów, wyna-
jem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem żurawi, 
zabezpieczanie przed korozją, 39 Dostawa energii elektrycz-
nej, dystrybucja energii, dostawa towarów, informacja o skła-
dowaniu, składowanie towarów, logistyka transportu, infor-
macja o transporcie, maklerstwo transportowe, usługi trans-
portowe, rezerwacja transportu, spedycja, przewożenie, ma-
gazynowanie elektronicznych nośników danych lub doku-
mentów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, zbie-
ranie wyrobów nadających się do przetworzenia, 42 Projek-
towanie budowlane, usługi inżynieryjne, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomu-
nikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, audyt energetyczny, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, wynajem liczników do rejestrowania 
zużycia energii, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, badania w dziedzinie budownictwa, 
badania technologiczne, badania w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnych, badania w dziedzinie mechaniki, po-
miary geodezyjne, badania geologiczne, poszukiwania geo-
logiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalne-

go, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, udzielanie informacji naukowej i doradz-
twa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, bada-
nia naukowe i technologiczne związane z mapowaniem pa-
tentów, projektowanie materiałów, analizy chemiczne, bada-
nia chemiczne, badania biologiczne, badania naukowe, ana-
lizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, po-
miary pól naftowych, poszukiwania ropy naftowej, usługi 
w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu naftowe-
go, gazowego i wydobywczego, kontrola jakości, kontrola 
szybów naftowych, miernictwo w tym pomiary, usługi w za-
kresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem techno-
logii do transakcji handlu elektronicznego, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, pro-
gramowanie komputerów, analizy systemów komputero-
wych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, chmura obliczeniowa, digitalizacja doku-
mentów, dostarczanie informacji o technologii komputero-
wej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, powie-
lanie programów komputerowych, instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, konwersja programów komputerowych i da-
nych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, 
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, opracowywanie platform komputero-
wych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opar-
tych na stronach internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi w za-
kresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzę-
tu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów 
WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
45 Audyty zgodności z prawem, porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Audyty zgodności z prawem audyty zgod-
ności z przepisami, badania prawne, doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi 
monitorowania prawnego, usługi adwokackie, usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, do-
radztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, usługi 
pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego roz-
wiązywania sporów, usługi arbitrażowe, prawne administro-
wanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi, usługi 
prawne w zakresie licencjonowania oprogramowania kom-
puterowego, licencjonowanie własności intelektualnej, mo-
nitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradz-
twa prawnego, usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw 
domen, udzielanie licencji jako usługi prawne w ramach pu-
blikacji oprogramowania, wynajem nazw domen interneto-
wych, poszukiwania genealogiczne, monitoring alarmów 
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bezpieczeństwa i antywłamaniowych, otwieranie zamków 
zabezpieczających, usługi w zakresie ochrony, gaszenie po-
żarów, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, organizowanie 
spotkań politycznych.

(210) 532128 (220) 2021 07 29
(731) ANEV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 Urządzenia do wytwarzania wodoru, 44 Usłu-
gi wellness, Masaże, Fizjoterapia, Fizykoterapia.

(210) 532136 (220) 2021 07 29
(731) KABAT TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Budzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KABAT

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.04.04
(510), (511) 7 Paski klinowe do maszyn i silników, pasy 
napędowe do silników, pasy napędowe do maszyn prze-
mysłowych i rolniczych, pasy do przenośników, 12 Opony 
pneumatyczne do pojazdów mechanicznych, opony pełne, 
opony rowerowe, opony lotnicze, dętki do opon pojazdów 
mechanicznych, dętki do opon rowerowych, dętki do opon 
lotniczych, wycieraczki do pojazdów, fartuchy do błotników, 
łodzie, kajaki, tratwy, pływaki pneumatyczne i inne pneuma-
tyki gumowe, 17 Materiały izolacyjne, płyty gumowe, węże 
gumowe, guma surowa i półprzetworzona, regenerat gumo-
wy z recyklingu odpadów gumowych, membrany i przepo-
ny gumowe, fartuchy gumowe do drzwiczek pralek automa-
tycznych, gumowe korki i tłoczki farmaceutyczne i medycz-
ne, wyroby z gumy, materiałów gumo-podobnych i tworzyw 
sztucznych do maszyn, urządzeń, pojazdów: amortyzatory, 
izolatory, profile, uszczelki, pierścienie o-ring, podkładki, za-
ślepki, zatyczki, kapturki, nasadki, korki, zawory, tłoczki, zawo-
ry do opon i dętek, zderzaki, osłony i ochraniacze do dętek 
pojazdów, profile gumowe do okien i drzwi, maty, dywaniki, 
wykładziny podłogowe, wycieraczki, uszczelnienia samo-
przylepne, masy gumowe samo-wulkanizujące do naprawy 
uszkodzeń gumy w dętkach i oponach.

(210) 532152 (220) 2021 07 28
(731) BILET SERWIS KURZAWA PAWLICKI STEFAŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bs BILET SERWIS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 
26.11.12

(510), (511) 35 Marketing imprez i wydarzeń, Usługi w za-
kresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie 
targów handlowych reklamowych, administrowanie wy-
stawami, pokazami i konkursami, informacja o działalności 
gospodarczej i handlowej, promocja gospodarcza, usługi 
w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, organizo-
wanie dystrybucji materiałów promocyjnych, dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotki, druków, prospektów, bro-
szur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, w tym 
ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz pod-
czas imprez zbiorowych, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania 
wizerunku, w tym poprzez reklamę i promocję działań po-
dejmowanych w związku z ich działalnością gospodarczą, 
kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń lub reklam, wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, Prowadzenie sprzedaży hurto-
wej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu biletów 
i zaproszeń, odzieży, w szczególności odzieży z nadrukami 
reklamowymi, nakryć głowy, obuwia, sprzętu sportowego, 
materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, wyrobów 
papierniczych, w szczególności plakatów, albumów, blocz-
ków do pisania, kart okolicznościowych, kopert i papeterii, 
chorągiewek papierowych, czasopism, ulotek, emblema-
tów, kalendarzy, nalepek, notesów, przyborów do pisania, 
czapeczek z papieru, toreb do pakowania z papieru, folii 
z tworzyw sztucznych do pakowania, ramek do obrazków, 
magnetycznych nośników danych, dysków i pendrivów, 
breloczków, ozdobnych medali, spinek do krawatów, ze-
garków i globusów, ozdób z bursztynu, figurek z metali 
szlachetnych, pucharów, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, 
parasoli i parasoli ogrodowych, gadżetów w postaci wyro-
bów ze szkła, w szczególności kubków, szklanek, butelek, 
otwieraczy do konserw i butelek, maskotek, akcesoriów dla 
palących, ręczników reklamowych, poszewek na jaśki, po-
duszek dekoracyjnych, pledów i koców, flag i chorągiewek, 
parawanów plażowych, wstęg do dekorowania, emble-
matów ozdobnych, opasek na ręce, numerów startowych, 
akcesoriów i gadżetów dla kibica, chust, szalików, apaszek, 
czapek i daszków, słodyczy i cukierków, czekolady i wyro-
bów czekoladowych, batonów, wody mineralnej, napojów, 
napojów energetyzujących i izotonicznych, pasków do no-
szenia (smycze) stosowanych m.in. do kluczy, identyfikato-
rów i telefonów komórkowych, Usługi promocji w zakresie 
imprez rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach 
i płytach CD i DVD, 41 Rezerwowanie miejsc na pokazy, 
imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy sportowe, Rezer-
wowanie obiektów na imprezy rozrywkowe, kulturalne, im-
prezy sportowe, Udostępnianie obiektów, Wynajmowanie 
obiektów sportowych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwa-
cji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi 
dystrybucji biletów [rozrywka], organizowanie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, 
organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekre-
acyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, koncertów, 
widowisk multimedialnych, realizacja spektakli, Rezerwacja 
miejsc na spektakle, Rozrywka, Informacja o rozrywce, Roz-
rywka-widowiska, Sale koncertowe, Wystawianie spektakli, 
Wystawianie spektakli na żywo, Organizacja wystaw zwią-
zanych z kulturą lub edukacją, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie 
loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zawodów 
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sportowych, imprez i konkursów o charakterze sportowym, 
kursy szkoleniowe, Nauczanie, trening i instruktaż sporto-
wy, Informacja o imprezach rozrywkowych, sportowych, 
rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, 
przewodników turystycznych, wydawanie nagrań na kase-
tach i płytach CD, publikacja elektroniczna on-line książek 
i periodyków, wydawnictw reklamowych, obsługa publi-
kacji elektronicznych on-line, Udostępnianie wydarzeń 
sportowych za pomocą strony internetowej, Telefoniczne 
udzielanie informacji o imprezach rozrywkowych, eduka-
cyjnych, sportowych, rajdach, o organizowanych zawodach 
sportowych i imprezach o charakterze sportowym, o orga-
nizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, eduka-
cyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku.

(210) 532167 (220) 2021 07 29
(731) RENKE PIOTR BAUREN, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUREN

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie bu-
dowlane.

(210) 532168 (220) 2021 07 29
(731) RENKE PIOTR BAUREN, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) BAUREN
(510), (511) 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie bu-
dowlane.

(210) 532202 (220) 2021 07 30
(731) GFL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GFL GLOBAL FOOD LOGISTICS

(531) 01.15.15, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Transport lądowy, 
Transport powietrzny, Transport wodny, Transport drogo-
wy, Transport towarów, Organizowanie transportu towarów, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie trans-
portu, Usługi kurierskie w zakresie transportowania ładun-
ków, Usługi spedycji, Magazynowanie, Pakowanie, Transport 
żywności, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, 
Wynajem pojazdów transportowych.

(210) 532239 (220) 2021 08 02
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) B

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 30 Gotowe pizze, surowe pizze, mieszanki 
na pizze, ciasto na pizze, 43 Pizzerie, bary, restauracje.

(210) 532245 (220) 2021 07 30
(731) JOCHAN KRZYSZTOF, Niebrów
(540) (znak słowny)
(540) BLUESTONES - NIEFORMALNA GRUPA MUZYCZNA.
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne na żywo, Organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zowanie koncertów muzycznych, Organizowanie występów 
muzycznych na żywo.

(210) 532249 (220) 2021 08 02
(731) CHYŁA BŁAŻEJ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPIĘKSZAMY Polki

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11, 10.05.15, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Perfumy, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Rekla-
ma w Internecie dla osób trzecich, Reklama poprzez prze-
syłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Ba-
dania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów 
perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Udzie-
lanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie 
kosmetyków, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej oraz 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów 
obejmujących: kosmetyki, kosmetyki do makijażu, perfumy, 
41 Doradztwo zawodowe, Edukacja zawodowa, Organizo-
wanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line w zakresie 
kosmetyki i urody, Prowadzenie kursów szkoleniowych 
on-line w zakresie pielęgnacji urody, Kursy instruktażowe, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkoleniowe i in-
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struktażowe on-line z zakresu makijażu, Produkcja prezen-
tacji audiowizualnych do celów szkoleniowych z zakresu 
makijażu, Produkcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie 
kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo 
z zakresu makijażu, Usługi pisania blogów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnia-
nie informacji online związanych z mediami audiowizualny-
mi, Wydawanie audiobooków, 44 Usługi doradztwa online 
w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu świadczone online lub osobiście.

(210) 532260 (220) 2021 08 02
(731) ASIANSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.14, 03.01.16, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.15, 29.01.15

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usłu-
gi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 532263 (220) 2021 08 02
(731) HOLO ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Binarowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HOLO ATHLETICS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Bikini, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kap-
turem, Chusty, szale na głowę, Damskie luźne topy, Dresy 
ortalionowe, Dolne części ubrań [odzież], Kąpielówki, Ką-
pielowe kostiumy, Kombinezony do snowboardu, Kombi-
nezony zimowe, Kombinezony [odzież], Komplety koszu-
lek i spodenek, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Komplety 
sportowe, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Koszule 
sportowe pochłaniające wilgoć, Koszulki bez rękawów, Ko-
szulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki sportowe i bry-
czesy do uprawiania sportów, Koszulki z nadrukami, Krótkie 
luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, 
Kurtki jako odzież sportowa, Legginsy, Legginsy ciążowe, 
Odzież do biegania, Odzież modelująca, Znaczniki [narzut-
ki] sportowe, Topy sportowe, Szorty, Szorty gimnastyczne, 
Szorty sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Stroje sporto-
we, Spodnie sportowe, Spodnie snowboardowe, Spodnie 

do ćwiczeń fizycznych, Skarpety sportowe, Skarpety ter-
moaktywne, Rękawiczki zimowe, Rajstopy sportowe, Sta-
niki sportowe, Leginsy sportowe, Odzież sportowa, Czapki 
i czapeczki sportowe, Majtki, Obuwie sportowe.

(210) 532268 (220) 2021 07 30
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FIBROCONTROL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne do celów leczniczych, suplementy diety, preparaty 
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów me-
dycznych, 10 Wyroby medyczne.

(210) 532340 (220) 2021 08 03
(731) HouseCollection OÜ, Tallinn, EE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hc HOUSECOLLECTION

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 
29.01.13, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.09

(510), (511) 35 Sprzedaż opracowanych projektów archi-
tektoniczno - budowlanych, 42 Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi ar-
chitektoniczne w zakresie projektowania budynków prze-
mysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia budynków komercyjnych, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamówie-
nie, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkal-
nych, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo 
w zakresie projektów budowlanych, Doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, Opracowy-
wanie projektów budowlanych, Opracowywanie projek-
tów technicznych do projektów budowlanych, Opraco-
wywanie projektów technicznych, Usługi architektoniczne 
i planowania urbanistycznego.

(210) 532341 (220) 2021 08 03
(731) HouseCollection OÜ, Tallin, EE
(540) (znak słowny)
(540) HouseCollection
(510), (511) 35 Sprzedaż opracowanych projektów archi-
tektoniczno - budowlanych, 42 Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi ar-
chitektoniczne w zakresie projektowania budynków prze-
mysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia budynków komercyjnych, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamówie-
nie, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkal-
nych, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo 
w zakresie projektów budowlanych, Doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, Opracowy-
wanie projektów budowlanych, Opracowywanie projek-
tów technicznych do projektów budowlanych, Opraco-
wywanie projektów technicznych, Usługi architektoniczne 
i planowania urbanistycznego.
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(210) 532342 (220) 2021 08 03
(731) MYK DAWID MYK-KONSTRUKCJE-BIURO USŁUG 

INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE WYKONAWSTWA 
I PROJEKTOWANIA W BUDOWNICTWIE, Zławieś Mała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYK KONSTRUKCJE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż opracowanych projektów archi-
tektoniczno - budowlanych, Wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Inwen-
taryzacja, 36 Usługi doradztwa związane z finansowaniem 
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 
Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy politycznych, 
Doradztwo i analiza finansowa, Opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, 37 Informacja budowlana, 
Nadzór budowlany, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Konsultacje w zakre-
sie nadzoru budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów budowlanych, Doradztwo inżynieryjne 
w zakresie budownictwa, 42 Usługi architektoniczne w za-
kresie projektowania obiektów biurowych, Usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków komercyjnych, Usługi doradcze w zakresie projekto-
wania wnętrz, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi 
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie 
projektów budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów 
architektonicznych i budowlanych, Przygotowywanie rapor-
tów związanych z opracowaniami projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Opracowywanie projektów 
technicznych do projektów budowlanych, Nadzór i inspekcja 
techniczna, Usługi testowania zgodności, Opracowywanie 
projektów budowlanych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Usługi architektoniczne i planowania urbanistycz-
nego.

(210) 532346 (220) 2021 08 04
(731) TIME GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIME GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 01.05.01, 01.05.02, 
24.15.02, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.12, 
26.01.16, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia.

(210) 532367 (220) 2021 08 04
(731) ROGULSKI MATEUSZ SHOE GO, Sobolew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOE GO!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
24.17.01, 24.17.04, 26.13.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 25 Wkładki do obuwia, nie do celów ortope-
dycznych, Wkładki [obuwie].

(210) 532411 (220) 2021 08 05
(731) NORLANDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi w zakresie oświaty, Organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych udziałem osób.

(210) 532427 (220) 2021 08 05
(731) WIECHA WANDA RABKOLAND FIRMA USŁUGOWO- 

-HANDLOWO-PRODUKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD TIMES house

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi hotelarskie, Usługi w zakresie prowa-
dzenia hoteli, hosteli i pensjonatów, Usługi w zakresie tym-
czasowego zakwaterowania, Zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Elektroniczne usługi informacyjne związane 
z hotelami, hostelami i pensjonatami, Rezerwacje miejsc 
noclegowych, Wynajem miejsc noclegowych.

(210) 532428 (220) 2021 08 05
(731) WIECHA WANDA RABKOLAND FIRMA USŁUGOWO- 

-HANDLOWO-PRODUKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Rababajki

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Książki elektroniczne 
typu E-booki, audiobooki, 16 Publikacje drukowane, Książki, 
Książki dla dzieci, Książki do rysowania, Kolorowanki, Cza-
sopisma, Gazety, Komiksy, Informatory, Ulotki, Kalendarze, 
Pocztówki, Okładki, Wydawnictwa prasowe i naukowe, Ma-
teriały informacyjne, szkoleniowe i dydaktyczne, 35 Prowa-
dzenie sklepu internetowego z E-bookami, audiobookami, 
książkami, książkami dla dzieci, książkami do rysowania, kolo-
rowankami, czasopismami, gazetami, komiksami, informato-
rami, kalendarzami, pocztówkami, okładkami, Sprzedaż de-
taliczna E-booków, audiobooków, książek, książek dla dzieci, 
książek do rysowania, kolorowanek, czasopism, gazet, komik-
sów, informatorów, kalendarzy, pocztówek, okładek, Usługi 
związane z reklamą i marketingiem, 41 Usługi wydawnicze, 
Wydawanie książek i czasopism w postaci elektronicznej, 
Wydawanie E-booków, Wydawanie audiobooków, Wydawa-
nie książek i czasopism papierowych, Publikowanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, Publikacje multimedialne.

(210) 532435 (220) 2021 08 06
(731) BRZOSTOWICZ SYLWIA SENSUEL, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sylwia Brzostowicz SENSUEL

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi doradcze doty-
czące kosmetyków, Usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
wania makijażu, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało.

(210) 532436 (220) 2021 08 06
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA ANDRZEJ 

ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA 
WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy

(540) (znak słowny)
(540) LILLY
(510), (511) 3 Mydła i żele, Mydła kosmetyczne, Mydła toale-
towe, Mydła w żelu.

(210) 532442 (220) 2021 08 06
(731) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przęsocin
(540) (znak słowny)
(540) FILTAIR
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domo-
wego, Urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących 
w wodę, Urządzenia do filtrowania wody pitnej, Zestawy 
filtrów i silniczków do akwariów, Regulowane, powlekane fil-
try tłuszczowe z przegrodami [części okapów kuchennych], 
Przemysłowe maszyny do filtrowania powietrza, Przeciw-

pyłowe filtry cyklonowe, Obudowy filtrów do oczyszczania 
wody, Filtry do wody [instalacje] stosowane w rolnictwie, 
Filtry do wody [maszyny] stosowane w rolnictwie, Filtry 
do wody pitnej, Filtry do wyciągów spalin [części instala-
cji domowych lub przemysłowych], Filtry elektrostatyczne 
do filtrowania wody, Filtry elektryczne do klimatyzacji, Filtry 
elektryczne do oczyszczania wody [inne niż maszyny], Filtry 
kurzu, Filtry powietrza, Filtry powietrza [części maszyn lub in-
stalacji do oczyszczania powietrza], Filtry powietrza do urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do użytku jako odpy-
lacze w procesach przemysłowych, Filtry powietrza do użyt-
ku jako elementy zatrzymujące kurz w procesach przemy-
słowych, Filtry świetlne [inne niż do użytku medycznego 
lub fotograficznego], Filtry tłuszczowe [części do okapów 
kuchennych], Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje 
filtrujące powietrze, Kawa (Elektryczne filtry do -), Komory fil-
tracyjne do roztopionego metalu, Membrany do filtrowania 
wody, Filtry do oczyszczania wody, Filtry do okapów do wy-
ciągów powietrznych, Filtry do sanitarnych dystrybutorów 
wody, Filtry do stawów, Filtry do systemów chłodniczych, 
Filtry do urządzeń do wytwarzania lodu, Filtry do urządzeń 
oświetleniowych, Filtry do urządzeń wodnych, Filtry do urzą-
dzeń zaopatrujących w wodę, Filtry do uzdatniania wody, 
Filtry do użycia w akwariach, Filtry do użycia z lampami, 
Filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, Filtry 
do użycia z urządzeniami do ogrzewania, Filtry do użycia 
z urządzeniami do celów sanitarnych, Filtry do użycia z urzą-
dzeniami do wentylacji, Filtry do użytku w basenach, Filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry do wody, 
Filtry do wody do użytku przemysłowego, Elektrostatyczne 
filtry powietrza, Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne filtry 
do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, 
Elementy filtrujące do odpowietrzników zbiorników z wodą, 
Elementy filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, Filtry 
do akwariów, Filtry do basenów, Filtry do gazów [domowe 
lub przemysłowe instalacje], Filtry do herbaty [urządzenia], 
Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do kawy elektrycz-
ne, Filtry do klimatyzacji, Filtry do kranów [akcesoria hydrau-
liczne], Filtry do latarek, Filtry do maszyn do wytwarzania 
lodu, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry do oczyszczal-
ników wody, Filtry do oczyszczania gazów odlotowych, Filtry 
do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysło-
wych instalacji], Filtry do oczyszczania powietrza.

(210) 532478 (220) 2021 08 07
(731) TEXPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracownia 1113

(531) 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Wycena nierucho-
mości, Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i mająt-
ku, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Wyce-
na finansowa majątku osobistego i nieruchomości.

(210) 532480 (220) 2021 08 08
(731) PYTLIK AGNIESZKA, Strumiany
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) koala przedszkole niepubliczne

(531) 03.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 532493 (220) 2021 08 05
(731) HOUSE MEDIA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fuks 2
(510), (511) 16 Fotografie, Artykuły piśmienne i biurowe, z wy-
jątkiem mebli, Materiały drukowane, Obrazy, Rysunki, Książki, 
Gazety, Czasopisma, w tym w szczególności czasopisma bran-
żowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, 
czasopisma z plakatami, drukowane czasopisma poświęcone 
filmom, fanziny [czasopisma dla fanów], Plakaty, Albumy, Kalen-
darze, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, Drukowane 
wzory na odzież, Karty bożonarodzeniowe, Kartki z życzenia-
mi, Notesy, Zeszyty, Drukowane zaproszenia, Materiały szkole-
niowe i dydaktyczne, 28 Gry, Zabawki i przedmioty do zabawy, 
Figurki do zabawy, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ozdoby 
choinkowe, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozryw-
kowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja 
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, tele-
wizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozryw-
kowych w systemie on-Iine, w systemie telewizji interaktyw-
nej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi do-
starczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów 
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji 
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów.

(210) 532495 (220) 2021 08 05
(731) HOUSE MEDIA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fuks 2 Reaktywacja
(510), (511) 16 Fotografie, Artykuły piśmienne i biurowe, z wy-
jątkiem mebli, Materiały drukowane, Obrazy, Rysunki, Książki, 
Gazety, Czasopisma, w tym w szczególności czasopisma bran-
żowe, czasopisma muzyczne, czasopisma o tematyce ogólnej, 
czasopisma z plakatami, drukowane czasopisma poświęcone 
filmom, fanziny [czasopisma dla fanów], Plakaty, Albumy, Kalen-
darze, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, Drukowane 

wzory na odzież, Karty bożonarodzeniowe, Kartki z życzenia-
mi, Notesy, Zeszyty, Drukowane zaproszenia, Materiały szkole-
niowe i dydaktyczne, 28 Gry, Zabawki i przedmioty do zabawy, 
Figurki do zabawy, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ozdoby 
choinkowe, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozryw-
kowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja 
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organiza-
cja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, tele-
wizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozryw-
kowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktyw-
nej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi do-
starczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów 
drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji 
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów.

(210) 532525 (220) 2021 08 10
(731) DĘBSKI ANDRZEJ ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWY, Żelechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DĘBSCY

(531) 01.15.05, 05.01.05, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy.

(210) 532531 (220) 2021 08 10
(731) Tee Turtle, LLC, Richmond Heights, US
(540) (znak słowny)
(540) DINOKALIPSA
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 532532 (220) 2021 08 10
(731) CURATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA curate

(531) 24.13.22, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Prowadzenie aptek, Prowadzenie apteki inter-
netowej, Usługi sprzedaży w aptece albo na podstawie zamó-
wień przez Internet, telefon, pocztę, innych środków komuni-
kacji, takich towarów jak: leki i inne produkty farmaceutyczne, 
produkty medyczne, materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, 
herbaty i napary ziołowe, środki ochrony przed ukąszenia-
mi, prezerwatywy, testy ciążowe i płodnościowe, aparaty 
do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt medyczny, 
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sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy, 
produkty dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, środki 
toaletowe, produkty do higieny osobistej, Usługi sprzedaży 
detalicznej towarów: leki i inne produkty farmaceutyczne, 
produkty medyczne, materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, 
herbaty i napary ziołowe, środki ochrony przed ukąszeniami, 
prezerwatywy, testy ciążowe i płodnościowe, aparaty do po-
miaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt medyczny, sprzęt 
do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy, pro-
dukty dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, środki toale-
towe, produkty do higieny osobistej, Usługi sprzedaży hurto-
wej towarów: leki i inne produkty farmaceutyczne, produkty 
medyczne, materiały opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty 
i napary ziołowe, środki ochrony przed ukąszeniami, prezer-
watywy, testy ciążowe i płodnościowe, aparaty do pomiaru 
ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt medyczny, sprzęt do re-
habilitacji, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy, produkty 
dla zdrowia, produkty do pielęgnacji urody, środki toaletowe, 
produkty do higieny osobistej, Usługi handlu detalicznego 
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycz-
nymi, Usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów 
dla zdrowia i urody, Zarządzanie w działalności handlowej, 
Usługi z zakresu realizacji zamówień internetowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Badania marketingowe, Reklama, Reklama 
zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklama telewizyjna, Reklama 
w Internecie, Rozpowszechnianie reklam, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 
korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Pokazy towarów, 
Usługi marketingowe, Wyceny handlowe, Prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
Dostarczanie informacji gospodarczych, Udzielanie informacji 
z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadze-
nie hurtowni farmaceutycznych, Informacja o powyższych 
usługach, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi doradcze 
dotyczące farmakologii oraz farmacji, Usługi apteczne, usługi 
przygotowania i wydawania lekarstw, Usługi w zakresie wy-
konywania leków recepturowych, Porady aptekarskie, Usługi 
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, 
Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycz-
nej i branży medycznej, Usługi doradcze w zakresie używania 
i stosowania lekarstw, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi w za-
kresie opieki farmaceutycznej, Usługi doradcze w zakresie 
farmakologii, Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze 
dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi doradcze 
dotyczące farmacji, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, Informacja 
o powyższych usługach.

(210) 532549 (220) 2021 08 09
(731) MERZ MATEUSZ AKOMA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akoma INFORMATYKA W MEDYCYNIE

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kompu-

terowego, w szczególności oprogramowania medycznego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramo-
wania komputerowego, w szczególności oprogramowa-
nia medycznego, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone 
w dziedzinie służby zdrowia, Usługi w zakresie rozliczeń 
medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Usługi w zakre-
sie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Pozyski-
wanie umów [dla osób trzecich], Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Organizowa-
nie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [han-
del], Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi administro-
wania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdro-
wotnej, Zarządzanie kosztami medycznymi, Automatyczne 
przetwarzanie danych medycznych, Zarządzanie admini-
stracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie planami do-
tyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, Prowadzenie 
osobistych rejestrów i akt historii medycznej, Usługi agencji 
pracy na rzecz personelu medycznego, Zarządzanie kli-
nikami medycznymi na rzecz osób trzecich, 41 Szkolenia 
związane ze sprzętem komputerowym, Szkolenia kompu-
terowe, Szkolenia w zakresie oprogramowania medyczne-
go, Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowa-
nia medycznego, Szkolenia w zakresie realizacji kontraktów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, 42 Audyt jakości, Usłu-
gi w zakresie zabezpieczania danych, Doradztwo w dzie-
dzinie oprogramowania zabezpieczającego, Administracja 
serwerów, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych dla placówek medycznych, 
Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elek-
tronicznej, Aktualizacja oprogramowania komputerowego 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie sieci komputero-
wej, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Doradz-
two w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Profesjonalne 
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, Analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie 
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagroże-
niom komputerowym, Monitorowanie systemów kompu-
terowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu 
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Doradztwo dotyczą-
ce bezpieczeństwa komputerowego, Przechowywanie do-
kumentacji medycznej w postaci elektronicznej, Instalacja, 
utrzymanie, naprawa i serwis medycznego oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo techniczne związane z in-
stalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania 
bazy danych, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Usługi migracji danych, Odbudowa baz danych 
na rzecz innych, Usługi w zakresie aktualizacji baz danych 
oprogramowań, Doradztwo w zakresie komputerowych 
programów baz danych, Opracowywanie, aktualizacja 
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowe-
go i baz danych, Zapewnianie oprogramowania online, 
nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Poradnic-
two informatyczne, Usługi elektronicznego przechowywa-
nia danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i in-
nych danych elektronicznych, Tworzenie kopii zapasowych 
danych elektronicznych.
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(210) 532564 (220) 2021 08 11
(731) GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA 

W BOGATYNI, Bogatynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „Geesik” AD 1946 CUKIERNIA PIEKARNIA DZIAŁOSZYN

(531) 05.07.02, 08.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Chrupiące pieczywo.

(210) 532571 (220) 2021 08 11
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES MS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT MS TRANSITION TECHNOLOGIES MS

(531) 05.03.15, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Wszystkie programy 
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów 
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogra-
mowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub łado-
walnego z odległych sieci komputerowych, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia danych, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Komputery, Komputery 
przenośne, Oprogramowanie do urządzeń mobilnych, Sprzęt 
komputerowy i akcesoria komputerowe, Urządzenia, aparaty 
i akcesoria służące do telekomunikacji, Oprogramowanie do-
tyczące komunikacji multimedialnej, Magnetyczne, optyczne 
i cyfrowe nośniki danych, Oprogramowanie komputerowe dla 
sieci i usług, Programy komputerowe stosowane w Internecie, 
Serwery, Sprzęt do przetwarzania danych, 41 Organizowanie 
i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, Organizowanie 
praktyk zawodowych, Usługi wydawnicze i edytorskie, Orga-
nizowanie konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkol-
nych form edukacji, publikacje multimedialne, Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, 
warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT 
oraz dziedzin pokrewnych, Tłumaczenia, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem 
komputerowym, aplikacjami i sieciami, 42 Usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego 
i dla urządzeń mobilnych, Doradztwo techniczne w dziedzi-
nie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, Dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, Dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
komputerowych baz danych, Usługi wparcia technicznego 
polegające na serwisie i naprawie oprogramowania kom-
puterowego i komputerowych baz danych, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Doradztwo w zakre-

sie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Prace badaw-
czo - rozwojowe, Usługi projektowe, projektowanie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, 
projektowanie graficzne związane z działalnością poligra-
ficzną i wydawniczą, Usługi w zakresie tworzenia oprogra-
mowania komputerowego do komunikacji między różnymi 
urządzeniami sieciowymi, Usługi w zakresie tworzenia opro-
gramowania komputerowego i systemów komputerowych 
umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, 
Analizy systemów komputerowych, Programowanie kompu-
terów i urządzeń mobilnych, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/
lub optymalizujące procesy biznesowe, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Usługi w zakresie opra-
cowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego 
software, hardware i firmware, systemów opracowania danych 
i sieci komputerowych, Usługi dotyczące oprogramowania, 
sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, Zarządzanie 
projektami IT, Usługi wsparcia architektonicznego IT, Usługi 
consultingowe i outsourcingowe w zakresie informatyki, Out-
sourcing programistów, informatyków oraz specjalistów IT, 
Outsourcing zespołów projektowych, Outsourcing usług oraz 
rozwiązań IT, Pomoc techniczna w zakresie systemów i sprzę-
tów komputerowych, oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie komputerowych sieci, Projektowanie komputero-
wych baz danych, Usługi w zakresie technologii informatycz-
nych i komputerowych, Doradztwo, konsultacje i ekspertyzy 
w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych.

(210) 532572 (220) 2021 08 11
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES MS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT MS TRANSITION TECHNOLOGIES MS

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Wszystkie programy 
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów 
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogra-
mowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub łado-
walnego z odległych sieci komputerowych, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia danych, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Komputery, Komputery 
przenośne, Oprogramowanie do urządzeń mobilnych, Sprzęt 
komputerowy i akcesoria komputerowe, Urządzenia, aparaty 
i akcesoria służące do telekomunikacji, Oprogramowanie do-
tyczące komunikacji multimedialnej, Magnetyczne, optyczne 
i cyfrowe nośniki danych, Oprogramowanie komputerowe dla 
sieci i usług, Programy komputerowe stosowane w Internecie, 
Serwery, Sprzęt do przetwarzania danych, 41 Organizowanie 
i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, Organizowanie 
praktyk zawodowych, Usługi wydawnicze i edytorskie, Orga-
nizowanie konferencji i szkoleń, Usługi w zakresie pozaszkol-
nych form edukacji, Publikacje multimedialne, Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, 
warsztatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT 
oraz dziedzin pokrewnych, Tłumaczenia, Usługi edukacyj-
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ne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem 
komputerowym, aplikacjami i sieciami, 42 Usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego 
i dla urządzeń mobilnych, Doradztwo techniczne w dziedzi-
nie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, Dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, Dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
komputerowych baz danych, Usługi wparcia technicznego 
polegające na serwisie i naprawie oprogramowania kom-
puterowego i komputerowych baz danych, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Prace badaw-
czo - rozwojowe, Usługi projektowe, projektowanie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, 
projektowanie graficzne związane z działalnością poligra-
ficzną i wydawniczą, Usługi w zakresie tworzenia oprogra-
mowania komputerowego do komunikacji między różnymi 
urządzeniami sieciowymi, Usługi w zakresie tworzenia opro-
gramowania komputerowego i systemów komputerowych 
umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, 
Analizy systemów komputerowych, Programowanie kompu-
terów i urządzeń mobilnych, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego  
i/lub optymalizujące procesy biznesowe, Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Usługi w zakresie 
opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputero-
wego software, hardware i firmware, systemów opracowania 
danych i sieci komputerowych, Usługi dotyczące oprogra-
mowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, 
Zarządzanie projektami IT, Usługi wsparcia architektonicz-
nego IT, Usługi consultingowe i outsourcingowe w zakresie 
informatyki, Outsourcing programistów, informatyków oraz 
specjalistów IT, Outsourcing zespołów projektowych, Outso-
urcing usług oraz rozwiązań IT, Pomoc techniczna w zakre-
sie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie komputerowych sieci, Pro-
jektowanie komputerowych baz danych, Usługi w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Doradztwo, 
konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów 
komputerowych.

(210) 532586 (220) 2021 08 11
(731) MYSERA MONIKA, Sierpc
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POVABNA CLINIC

(531) 26.13.25, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji urody, Błyszczyki 
do ust, Kosmetyki do makijażu, Pomadki do ust, Zestawy ko-
smetyków, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do sto-
sowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do włosów, 

Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Kosmetyki zawierające kwas hialuro-
nowy, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Dru-
kowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały opako-
waniowe z papieru, Materiały drukowane, Terminarze [mate-
riały drukowane], 35 Dystrybucja drukowanych materiałów 
reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Produkcja filmów reklamowych, Rekla-
ma i usługi reklamowe, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Prezentacje towarów i usług, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie sprzeda-
ży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję ma-
teriałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, 41 Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Dystrybucja filmów, Produkcja filmów szkoleniowych, Produk-
cja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja szkoleniowych 
filmów wideo, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Udo-
stępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów on-
line nie do pobrania, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, 44 Chirurgia plastyczna, Pomoc medyczna, 
Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, 
Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Usługi 
wizażystów, Usługi kosmetyczne, Doradztwo dotyczące uro-
dy, Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze dotyczące 
pielęgnacji urody, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi 
pielęgnacji urody.

(210) 532600 (220) 2021 08 12
(731) WĄSIK ŁUKASZ SERWIS ROWEROWY NA PIASTACH, 

Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na piastach serwis rowerowy

(531) 18.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Naprawa i konserwacja rowerów.
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(210) 532613 (220) 2021 08 12
(731) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REPUBLIKA

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowej, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem In-
ternetu, Organizowanie wystaw, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej i nośników reklamowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Two-
rzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Reklama telewizyjna, Edytorskie usługi w dziedzinie re-
klamy, Sondaże, agencja public relations, 38 Telekomunikacja, 
Agencja informacyjna, Transmisja telewizyjna, w tym z imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene-
rowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, Usługa polegają-
ca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub 
obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitar-
nych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym nada-
wanie przez Internet, Usługi w zakresie odbioru lub transmisji 
informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodza-
ju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub 
innych środków wykorzystujących energię elektromagnetycz-
ną, Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, Wynajem 
czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, Organizowanie i obsługa tele- i wideokonferencji, Bez-
przewodowa i kablowa transmisja programów telewizyjnych 
i informacyjnych, Udostępnianie internetowych forów/paneli 
dyskusyjnych, Prowadzenie portalu internetowego, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Usługi agencji 
informacyjnych dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, 
41 Studia filmowe, Usługi produkcji, montażu i dystrybucji 
filmów, programów telewizyjnych, w tym rozrywkowych, re-
alizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, Utrwalanie 
obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie techniki nośnikach 
i ich dystrybucja, Usługi filmowania, Organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie or-
ganizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywko-
wych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów 
zawartych w tej klasie z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, pro-
gramów rozrywkowych, Usługi agencji informacyjnych o im-
prezach rozrywkowych i rekreacji.

(210) 532615 (220) 2021 08 12
(731) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowej, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama za pośred-
nictwem Internetu, Organizowanie wystaw, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Produkcja filmów 
reklamowych, Tworzenie i publikowanie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Reklama telewizyjna, Edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, 38 Telekomunikacja, Agencja 
informacyjna, Transmisja telewizyjna, w tym z imprez in-
formacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, ple-
nerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, Usługa pole-
gająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku 
i/lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów 
satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, 
w tym nadawanie przez Internet, Usługi w zakresie odbioru 
lub transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależ-
nie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych 
bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących 
energię elektromagnetyczną, Wypożyczanie czasu dostępu 
do światowej sieci, Wynajem czasu i miejsca reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Organizowanie i obsługa 
tele- i wideokonferencji, Bezprzewodowa i kablowa transmi-
sja programów telewizyjnych i informacyjnych, Udostępnia-
nie internetowych forów/paneli dyskusyjnych, Prowadzenie 
portalu internetowego, Udostępnianie internetowego fo-
rum dyskusyjnego, Usługi agencji informacyjnych doty-
czących wydarzeń w kraju i na świecie, 41 Studia filmowe, 
Usługi produkcji, montażu i dystrybucji filmów, programów 
telewizyjnych, w tym rozrywkowych, realizacji i wystawiania 
spektakli, pisania scenariuszy, Utrwalanie obrazu i dźwięku 
na dostępnych w stanie techniki nośnikach i ich dystrybucja, 
usługi filmowania, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
usługi reporterskie, Usługi w zakresie organizowania imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, ple-
nerowych, konkursów, festiwali, pokazów zawartych w tej 
klasie z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię-
kowych oraz technik audiowizualnych, programów rozryw-
kowych, Usługi agencji informacyjnych o imprezach rozryw-
kowych i rekreacji.

(210) 532617 (220) 2021 08 12
(731) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowej, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama za pośred-
nictwem Internetu, Organizowanie wystaw, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Produkcja filmów 
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reklamowych, Tworzenie i publikowanie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Reklama telewizyjna, Edytorskie 
usługi w dziedzinie reklamy, 38 Telekomunikacja, Agencja 
informacyjna, Transmisja telewizyjna, w tym z imprez in-
formacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, ple-
nerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, Usługa pole-
gająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku 
i/lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów 
satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, 
w tym nadawanie przez Internet, Usługi w zakresie odbioru 
lub transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależ-
nie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych 
bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących 
energię elektromagnetyczną, Wypożyczanie czasu dostępu 
do światowej sieci, Wynajem czasu i miejsca reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Organizowanie i obsługa 
tele- i wideokonferencji, Bezprzewodowa i kablowa transmi-
sja programów telewizyjnych i informacyjnych, Udostępnia-
nie internetowych forów/paneli dyskusyjnych, Prowadzenie 
portalu internetowego, Udostępnianie internetowego fo-
rum dyskusyjnego, Usługi agencji informacyjnych doty-
czących wydarzeń w kraju i na świecie, 41 Studia filmowe, 
usługi produkcji, montażu i dystrybucji filmów, programów 
telewizyjnych, w tym rozrywkowych, realizacji i wystawiania 
spektakli, pisania scenariuszy, Utrwalanie obrazu i dźwięku 
na dostępnych w stanie techniki nośnikach i ich dystrybucja, 
Usługi filmowania, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Usługi reporterskie, Usługi w zakresie organizowania imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, ple-
nerowych, konkursów, festiwali, pokazów zawartych w tej 
klasie z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię-
kowych oraz technik audiowizualnych, programów rozryw-
kowych, Usługi agencji informacyjnych o imprezach rozryw-
kowych i rekreacji.

(210) 532623 (220) 2021 08 12
(731) TEXCHEM CORPORATION SDN. BHD., Penang, MY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeaPack

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Ryby, Ryby mrożone, wędzone, marynowane, 
suszone, solone i konserwowane, Gotowe potrawy rybne, 
Gotowane potrawy rybne, Posiłki przygotowywane z ryb, 
Nuggetsy z ryb, Zupy rybne, Krokiety rybne, Pasty rybne, 
Filety rybne, Pakowane próżniowo wędzone filety rybne, 
Konserwowana ikra rybia, Kawior, Skorupiaki, nieżywe, Mał-
że (mięczaki) nieżywe, Mięczaki, nieżywe, Krewetki, nieżywe, 
Kraby, nieżywe, Kraby o miękkiej skorupie, Langusty, nie-
żywe, Homary, nieżywe, Ostrygi, nieżywe, Małże, nieżywe, 
Owoce morza w postaci surimi, Rybne rillettes, Skorupiaki 
lub inne owoce morza, Gotowe posiłki składające się głów-
nie z owoców morza, Inne produkty z owoców morza.

(210) 532651 (220) 2021 08 13
(731) CIOPIŃSKI ŁUKASZ JEWELRY CRAFT, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jelly

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Amulety będące biżuterią, Amulety [biżuteria], 
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobiste-
go, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla-
chetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, 
Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, 
Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżu-
teria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria oso-
bista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria 
platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria 
w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżute-
ria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z me-
tali szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wyko-
nana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytwo-
rzona z brązu, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 
Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria 
z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Bi-
żuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztra-
sowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, 
Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], 
Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bransoletki z haftowa-
nej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [bi-
żuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Broszki 
[biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem 
[biżuteria], Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty 
[biżuteria], Fantazyjna biżuteria, Jadeit [biżuteria], Kamee [bi-
żuteria], Klamry ze srebra [biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, 
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Krzyżyki 
[biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki Kord [biżuteria] 
wykonane z metali nieszlachetnych, Medaliony [biżuteria], 
Naszyjniki [biżuteria], Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici 
ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria], Ozdoby [biżute-
ria], Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Perły [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, 
Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], Srebrne nici [biżuteria], 
Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna bi-
żuteria] (biżuteria z -), Szpilki [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżu-
teria], Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, Wisiorki 
z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, 
Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Wpinki do klapy [biżute-
ria], Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], Wyroby 
jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bran-
soletek [biżuteria] z metali pospolitych, Złote nici [biżuteria], 
16 Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Ulotki drukowane, 
Ulotki, Drukowane ulotki informacyjne, Wizytówki, Banery wy-
stawowe z papieru, Banery wystawowe wykonane z kartonu.



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2021

(210) 532653 (220) 2021 08 12
(731) SZWED KATARZYNA TRAVEL & EVENTS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL CAMPER CARAVAN SHOW

(531) 18.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, Organizacja wystaw dla biznesu 
lub handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych, 
Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadze-
nie targów biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, Organizowanie pokazów w celach 
handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i re-
klamowych, Organizacja targów handlowych.

(210) 532667 (220) 2021 08 12
(731) SZWED KATARZYNA TRAVEL & EVENTS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPER CARAVAN SHOW

(531) 18.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, Organizacja wystaw dla biznesu 
lub handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych, 
Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadze-

nie targów biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, Organizowanie pokazów w celach 
handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i re-
klamowych, Organizacja targów handlowych.

(210) 532669 (220) 2021 08 12
(731) PURESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) puresa Good Wood

(531) 05.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż produktów bambusowych, Sprze-
daż artykułów higienicznych.

(210) 532688 (220) 2021 08 13
(731) JOYLAND FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORTHSTAR

(531) 01.01.02, 01.01.15, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i sztuczne choinki, Ozdoby choinkowe, Dzwonki 
na choinkę, Łańcuchy do dekoracji choinek, 35 Usługi sprze-
daży towarów: dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i sztuczne choinki, ozdoby choinkowe, dzwon-
ki na choinkę, łańcuchy do dekoracji choinek, Reklama, 
Wynajem oraz sprzedaż powierzchni reklamowej, również 
w internecie, Badania poziomu obsługi klientów, Organizo-
wane targów, pokazów, konferencji oraz wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży 
towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego polegają-
ce na pośredniczeniu pomiędzy kupującym i sprzedającym, 
Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych, Usługi w za-
kresie promowania towarów i usług osób trzecich, Usługi 
doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębior-
stwami franchisingowymi, Usługi w zakresie organizacji pro-
mocji sprzedaży, Usługi agencji eksportowo-importowych.

(210) 532696 (220) 2021 08 13
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Balsam BOŁOTOWA
(510), (511) 5 Balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamy przeciwbólo-
we, Balsamy zawierające substancje lecznicze, Nawilżający 
balsam do ciała [farmaceutyczny], Uniwersalne lecznicze 
balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku medycznego, 
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Maści do celów 
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farmaceutycznych, Preparaty i artykuły higieniczne, Farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, 35 Administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Handlo-
we usługi doradcze dotyczące franchisingu, Pomoc przy za-
kładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych balsamicznych preparatów do ce-
lów medycznych, balsamów do celów farmaceutycznych, 
balsamów do użytku medycznego, balsamów przeciwbólo-
wych, balsamów zawierających substancje lecznicze, nawil-
żających balsamów do ciała [farmaceutycznych], uniwersal-
nych leczniczych balsamów przeciwbólowych, ekstraktów 
ziołowych do celów medycznych, maści do celów farmaceu-
tycznych, preparatów i artykułów higienicznych, farmaceu-
tyków i naturalnych środków leczniczych, Reklamy radiowe 
i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów.

(210) 532699 (220) 2021 08 14
(731) AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

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

(210) 532700 (220) 2021 08 14
(731) DOBROWOLSKI KRZYSZTOF LEAN JEST DLA LUDZI, 

Brzeg
(540) (znak słowny)
(540) Lean jest dla ludzi Krzysztof Dobrowolski
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wi-
deo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, fil-
my i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, 16 Książki, Czasopisma 
[periodyki], Podręczniki, Poradniki [podręczniki], Publikacje 
drukowane, Publikacje edukacyjne, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone 
online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z kompu-
terowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Orga-
nizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie targów edukacyjnych.

(210) 532701 (220) 2021 08 14
(731) DOBROWOLSKI KRZYSZTOF LEAN JEST DLA LUDZI, 

Brzeg
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 02.09.01, 15.07.01, 24.17.21, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wi-
deo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, fil-
my i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, 16 Książki, Czasopisma 
[periodyki], Podręczniki, Poradniki [podręczniki], Publikacje 
drukowane, Publikacje edukacyjne, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone 
online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z kompu-
terowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Orga-
nizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie targów edukacyjnych.

(210) 532702 (220) 2021 08 14
(731) ŚLIWERSKA MAGDALENA, Młyńsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balans Dog

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edu-
kacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Książki zapisane 
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, 
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Na-
grania audio, Filmy do pobrania, Pobieralne nagrania dźwię-
kowe, Fotografie cyfrowe do pobrania, Pliki multimedialne 
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane ma-
gnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe [pły-
ty CD], Nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, Środki edukacyjne do pobrania, Tygodniowe 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 
35 Usługi reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hur-
towej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży 
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji na-
stępujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, 
edukacyjne materiały do pobrania, książki zapisane na pły-
tach, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, biulety-
ny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, nagrania au-
dio, filmy do pobrania, pobieralne nagrania dźwiękowe, foto-
grafie cyfrowe do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, 
podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne no-
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śniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], nagra-
ne płyty DVD, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, środki edukacyjne do pobrania, tygodniowe publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, smycze dla psów, odzież dla psów, 
obroże dla psów, buty dla psów, meble dla zwierząt domo-
wych, koszyki dla psów, posłania dla psów, zabawki dla psów, 
karma dla psów, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapew-
nianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkolenio-
wych online, Usługi w zakresie publikowania online, Udo-
stępnianie publikacji online [nie do pobrania], Zapewnianie 
zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie 
treści audio online nie do pobrania, Organizowanie i prowa-
dzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, Organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie 
i szkolenia, Organizacja webinariów, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Kursy korespondencyjne, Tresura zwierząt, Tresura 
zwierząt na rzecz osób trzecich, Trening posłuszeństwa dla 
zwierząt, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, 
Nauka tresury zwierząt, Szkolenie w obchodzeniu się z psa-
mi, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywa-
nie] podcastów, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie, 
Publikowanie dokumentów, Publikowanie książek, Publiko-
wanie podręczników, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie 
multimedialne książek, Publikowanie drukowanych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Wydawanie audiobooków.

(210) 532708 (220) 2021 08 16
(731) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA 

MOONSISTER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOONSISTER
(510), (511) 14 Biżuteria, Kamienie szlachetne, perły, me-
tale szlachetne i ich imitacje, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 35 Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów jubilerskich, 41 Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Udostępnianie infor-
macji online związanych z mediami audiowizualnymi, Usługi 
w zakresie publikowania online, Zapewnianie kursów szko-
leniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Nauczanie i szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Horoskopy (Usta-
lanie -), Udostępnianie informacji w zakresie horoskopów 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Ustalanie horosko-
pów, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, 

Usługi astrologiczne, Konsultacje w zakresie znaków zodia-
ku, Konsultacje mediumiczne, Przepowiednie astrologiczne, 
Mentorstwo [duchowe].

(210) 532710 (220) 2021 08 16
(731) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA 

MOONSISTER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOONSISTERS
(510), (511) 14 Biżuteria, Kamienie szlachetne, perły, me-
tale szlachetne i ich imitacje, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 35 Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów jubilerskich, 41 Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Udostępnianie infor-
macji online związanych z mediami audiowizualnymi, Usługi 
w zakresie publikowania online, Zapewnianie kursów szko-
leniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Nauczanie i szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Horoskopy (Usta-
lanie -), Udostępnianie informacji w zakresie horoskopów 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Ustalanie horosko-
pów, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, 
Usługi astrologiczne, Konsultacje w zakresie znaków zodia-
ku, Konsultacje mediumiczne, Przepowiednie astrologiczne, 
Mentorstwo [duchowe].

(210) 532711 (220) 2021 08 16
(731) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA 

MOONSISTER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOON SISTER
(510), (511) 14 Biżuteria, Kamienie szlachetne, perły, me-
tale szlachetne i ich imitacje, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 35 Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów jubilerskich, 41 Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Udostępnianie infor-
macji online związanych z mediami audiowizualnymi, Usługi 
w zakresie publikowania online, Zapewnianie kursów szko-
leniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Nauczanie i szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Horoskopy (Usta-
lanie -), Udostępnianie informacji w zakresie horoskopów 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Ustalanie horosko-
pów, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, 
Usługi astrologiczne, Konsultacje w zakresie znaków zodia-
ku, Konsultacje mediumiczne, Przepowiednie astrologiczne, 
Mentorstwo [duchowe].

(210) 532728 (220) 2021 08 16
(731) CURATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APTEKA Curate

(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 
26.11.13

(510), (511) 35 Prowadzenie aptek, Prowadzenie apteki in-
ternetowej, Usługi sprzedaży w aptece albo na podstawie 
zamówień przez Internet, telefon, pocztę, innych środków 
komunikacji, takich towarów jak: leki i inne produkty farma-
ceutyczne, produkty medyczne, materiały opatrunkowe, zio-
ła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki ochrony przed 
ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i płodnościowe, 
aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt 
medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i na-
poje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty do pielęgna-
cji urody, środki toaletowe, produkty do higieny osobistej, 
Usługi sprzedaży detalicznej towarów: leki i inne produkty 
farmaceutyczne, produkty medyczne, materiały opatrunko-
we, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki ochrony 
przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i płodno-
ściowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, 
sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żyw-
ność i napoje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty 
do pielęgnacji urody, środki toaletowe, produkty do higieny 
osobistej, Usługi sprzedaży hurtowej towarów: leki i inne 
produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, materiały 
opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środ-
ki ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe 
i płodnościowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagno-
styczny, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty 
do pielęgnacji urody, środki toaletowe, produkty do higieny 
osobistej, Usługi handlu detalicznego związane z produkta-
mi dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, Usługi sprzedaży 
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Zarzą-
dzanie w działalności handlowej, Usługi z zakresu realizacji 
zamówień internetowych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Bada-
nia marketingowe, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklama telewizyjna, Reklama w Internecie, Rozpo-
wszechnianie reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama korespondencyj-
na, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Pokazy towarów, Usługi marketin-
gowe, Wyceny handlowe, Prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych i motywacyjnych, Dostarczanie in-
formacji gospodarczych, Udzielanie informacji z zakresu za-
rządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznych, Informacja o powyższych usługach, 
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakre-
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi doradcze do-
tyczące farmakologii oraz farmacji, Usługi apteczne, Usługi 
przygotowania i wydawania lekarstw, Usługi w zakresie wy-
konywania leków recepturowych, Porady aptekarskie, Usługi 
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, 
Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycz-
nej i branży medycznej, Usługi doradcze w zakresie używa-
nia i stosowania lekarstw, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi 
w zakresie opieki farmaceutycznej, Usługi doradcze w za-
kresie farmakologii, Porady w zakresie farmakologii, Usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi 

doradcze dotyczące farmacji, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
Informacja o powyższych usługach.

(210) 532730 (220) 2021 08 16
(731) CURATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubartów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie aptek, Prowadzenie apteki in-
ternetowej, Usługi sprzedaży w aptece albo na podstawie 
zamówień przez Internet, telefon, pocztę, innych środków 
komunikacji, takich towarów jak: leki i inne produkty farma-
ceutyczne, produkty medyczne, materiały opatrunkowe, zio-
ła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki ochrony przed 
ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i płodnościowe, 
aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, sprzęt 
medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żywność i na-
poje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty do pielęgna-
cji urody, środki toaletowe, produkty do higieny osobistej, 
Usługi sprzedaży detalicznej towarów: leki i inne produkty 
farmaceutyczne, produkty medyczne, materiały opatrunko-
we, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środki ochrony 
przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe i płodno-
ściowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagnostyczny, 
sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, żyw-
ność i napoje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty 
do pielęgnacji urody, środki toaletowe, produkty do higieny 
osobistej, Usługi sprzedaży hurtowej towarów: leki i inne 
produkty farmaceutyczne, produkty medyczne, materiały 
opatrunkowe, zioła lecznicze, herbaty i napary ziołowe, środ-
ki ochrony przed ukąszeniami, prezerwatywy, testy ciążowe 
i płodnościowe, aparaty do pomiaru ciśnienia, sprzęt diagno-
styczny, sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy, produkty dla zdrowia, produkty 
do pielęgnacji urody, środki toaletowe, produkty do higieny 
osobistej, Usługi handlu detalicznego związane z produkta-
mi dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, Usługi sprzedaży 
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Zarzą-
dzanie w działalności handlowej, Usługi z zakresu realizacji 
zamówień internetowych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Bada-
nia marketingowe, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklama telewizyjna, Reklama w Internecie, Rozpo-
wszechnianie reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama korespondencyj-
na, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Pokazy towarów, Usługi marketin-
gowe, Wyceny handlowe, Prowadzenie i nadzorowanie pro-
gramów lojalnościowych i motywacyjnych, Dostarczanie in-
formacji gospodarczych, Udzielanie informacji z zakresu za-
rządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznych, Informacja o powyższych usługach, 
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakre-
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sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi doradcze do-
tyczące farmakologii oraz farmacji, Usługi apteczne, Usługi 
przygotowania i wydawania lekarstw, Usługi w zakresie wy-
konywania leków recepturowych, Porady aptekarskie, Usługi 
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, 
Usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycz-
nej i branży medycznej, Usługi doradcze w zakresie używa-
nia i stosowania lekarstw, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi 
w zakresie opieki farmaceutycznej, Usługi doradcze w za-
kresie farmakologii, Porady w zakresie farmakologii, Usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi 
doradcze dotyczące farmacji, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
Informacja o powyższych usługach.

(210) 532735 (220) 2021 08 16
(731) KLIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klir GET A FRESH BREATH

(531) 05.07.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Kanały wentylacyjne z metalu do budynków, 
Kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, 
Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe kratki wentyla-
cyjne do budynków, Metalowe osłony otworów wentyla-
cyjnych do przewodów HVAC, Metalowe, dachowe otwory 
wentylacyjne, Przewody klimatyzacyjne metalowe, Prze-
wody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody 
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
Przewody wentylacyjne z metalu, 7 Kondensatory z wen-
tylatorem odśrodkowym, Kondensatory z wentylatorem 
osiowym, Sprężarki do klimatyzatorów powietrza, Sprężarki 
do urządzeń klimatyzacyjnych, Ssące wentylatory wyciągo-
we, Wentylatory będące częściami maszyn, 11 Agregaty kli-
matyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne 
instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Cen-
tralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Cen-
tralne urządzenia klimatyzacyjne, Czyste komory [instalacje 
sanitarne], Dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyj-
nych, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Domowe urzą-
dzenia klimatyzacyjne, Elektryczne grzejniki wentylatorowe, 
Elektryczne instalacje sanitarne, Elektryczne klimatyzatory, 
Elektryczne wentylatory bezłopatkowe, Elektryczne wen-
tylatory chłodzące, Elektryczne wentylatory okienne, Filtry 
do klimatyzacji, Filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, 
Filtry do użycia z urządzeniami do celów sanitarnych, Filtry 
do użycia z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użytku 
z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry elektryczne do klima-
tyzacji, Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Grzej-
niki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], Grzejniki 
wentylatorowe, Induktory powietrza [klimatyzatory], Induk-
tory powietrza [wentylacja], Instalacja klimatyzacyjna do po-
jazdów, Instalacje do celów sanitarnych, Instalacje do wen-
tylacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Insta-

lacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje 
klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne do celów domo-
wych, Instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, 
Instalacje klimatyzacyjne do samochodów, Instalacje klima-
tyzacyjne do użytku komercyjnego, Instalacje łazienkowe 
do celów sanitarnych, Instalacje sanitarne, Instalacje sanitar-
ne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instala-
cje sanitarne przenośne, Instalacje wentylacyjne, Instalacje 
wentylacyjne [klimatyzacja] do pojazdów, Instalacje wenty-
lacyjne do kuchni, Kanały dymowe z wentylatorami, Klima-
tyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania 
danych, Klimatyzacja do użytku w transporcie, Klimatyzacja 
w pojazdach (Instalacje do -), Klimatyzatory, Klimatyzatory 
montowane przy oknach [do celów przemysłowych], Kli-
matyzatory pokojowe, Kratki wentylacyjne będące częścią 
wentylatorów wyciągowych, Miejscowo uruchamiane urzą-
dzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Okapy 
do urządzeń klimatyzacyjnych, Okapy do urządzeń wentyla-
cyjnych, Okapy wentylacyjne do kuchenek, Okapy zawiera-
jące wentylatory wyciągowe, Okienne urządzenia do klima-
tyzacji, Osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, 
Panele klimatyzacyjne do użytku w chłodniach [pomiesz-
czeniach chłodzących], Parowniki do klimatyzatorów, Piece 
rekuperacyjne gazowe, Pojazdy (Instalacja klimatyzacyjna -), 
Pokrycia do wentylacji [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Przemy-
słowe urządzenia wentylacyjne, Przenośne klimatyzatory, 
Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Przenośne wentyla-
tory elektryczne, Rekuperatory do wstępnego ogrzewania 
powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzy-
staniem gorących gazów spalinowych, Rozpraszacze ciepła 
do urządzeń do wentylacji, Rury będące częściami instala-
cji sanitarnych, Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe 
centralnego ogrzewania, Rury ściekowe do instalacji sani-
tarnych, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Sani-
tarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, Sani-
tarne wyposażenie wodociągowe, Systemy HVAC (ogrzewa-
nie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC do pojazdów 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Terminale wentyla-
cyjne, Tuleje będące częściami instalacji sanitarnych, Urzą-
dzenia do celów sanitarnych, Urządzenia do wentylacji, 
Urządzenia i instalacje do wentylacji, Urządzenia klimaty-
zacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysło-
wych, Urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, Urządzenia 
klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia 
klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimaty-
zacyjne do użytku w pojazdach, Urządzenia klimatyzacyjne 
montowane w oknach, Urządzenia nawilżające do użytku 
wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Urządzenia wentyla-
cyjne, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkal-
nych, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, 
Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentyla-
tory chłodzące wewnętrzne do komputerów, Wentylatory 
dachowe, Wentylatory do klimatyzacji, Wentylatory do ko-
minów, Wentylatory do procesorów głównych [CPU], Wen-
tylatory do systemów wentylacji, Wentylatory do urządzeń 
klimatyzacyjnych, Wentylatory do urządzeń wyciągowych 
dymów, Wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, 
Wentylatory do użytku domowego, Wentylatory do użytku 
handlowego, Wentylatory do użytku przemysłowego, Wen-
tylatory do wymienników ciepła, Wentylatory elektryczne, 
Wentylatory elektryczne [do użytku domowego], Wentyla-
tory elektryczne będące elementami domowych instalacji 
klimatyzacyjnych, Wyciągi [wentylacja], Wentylatory elek-
tryczne będące elementami domowych instalacji wentyla-
cyjnych, Przenośne urządzenia do wentylacji, Wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, Wentylatory eoliczne, 
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Wentylatory osiowe, Wentylatory osiowe do klimatyzacji, 
Wentylatory pokojowe, Wentylatory pożarowe do usuwania 
gazów, Wentylatory pożarowe do usuwania oparów, Wenty-
latory pożarowe do usuwania wyziewów, Wentylatory poża-
rowe oddymiające, Wentylatory radialne, Wentylatory ssące, 
Wentylatory stołowe, Wentylatory stosowane w klimatyza-
torach, Wentylatory sufitowe, Wentylatory turbinowe [apa-
ratura do wentylacji], Wentylatory wyciągowe, Wentylatory 
wywiewne, Wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, Wenty-
latory ze sprężonym powietrzem, Wirniki [części instalacji 
klimatyzacyjnych], Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyza-
cyjne], Wyciągi wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne do la-
boratoriów, Wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, Wyciągi 
wentylacyjne dymu, Zawory do klimatyzatorów, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sa-
nitarnymi, 42 Usługi projektowania dotyczące instalowania 
akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania technicznego 
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi.

(210) 532754 (220) 2021 08 17
(731) M3 INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) m3n
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Reklama w Internecie 
dla osób trzecich, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, 36 Administrowanie nieruchomościami, Administro-
wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Agencje nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomo-
ści, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa ziemi, Finan-
sowanie nieruchomości, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Oce-
na i wycena nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomo-
ści handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nierucho-
mości], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Powiernictwo nieruchomości, Pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Udzielanie 
gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieru-
chomościach, Usługi nabywania gruntu, Udzielanie informa-
cji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie pożyczek 
na nieruchomość, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy 
ziemi, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nierucho-
mości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomo-
ści, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania 
nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakre-
sie nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nierucho-
mości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi wyceny nierucho-
mości, Wycena związana z ekspertyzą budynków, Wycena 
związana z projektowaniem budynków, Wyceny finansowe 
nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubez-
pieczeniowych, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], Zapewnianie stałego zamieszkania, Zarzą-

dzanie budynkami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie po-
wiernicze nieruchomościami, Finansowanie inwestycji, Fi-
nansowanie projektów, Finansowanie dzierżaw, Finansowa-
nie nabycia gruntu, Finansowanie konsorcjalne nieruchomo-
ści, Finansowanie kredytów mieszkaniowych, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowanie budów inżynierii lą-
dowej, Finansowanie kredytów hipotecznych i gwarancji, 
Przygotowywanie raportów finansowych związanych z fi-
nansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projek-
tów z zakresu infrastruktury, Usługi kredytowe, Zarządzenie 
funduszem kapitałowym, Zarządzanie funduszem inwesty-
cyjno-kapitałowym, Inwestycje kapitałowe, Doradztwo do-
tyczące inwestycji kapitałowych, Prowadzenie transakcji 
na rynku kapitałowym, Usługi brokerskie w zakresie inwesty-
cji kapitałowych, Wynajem nieruchomości, Timesharing nie-
ruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi 
nabywania nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi fi-
nansowania zakupu nieruchomości, Zarządzanie inwestycja-
mi w nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności 
nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomo-
ści, Wynajem nieruchomości i majątku, Inwestowanie kapita-
łu w nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy 
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościa-
mi, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nie-
ruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Pośred-
nictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Udzie-
lanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Wycena 
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Planowanie fi-
nansów w zakresie nieruchomości, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, Usługi inwestowania w nie-
ruchomości komercyjne, Usługi finansowe dotyczące rozbu-
dowy nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, Wycena finansowa majątku osobistego i nierucho-
mości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomo-
ści, Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Finan-
sowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 
Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nierucho-
mości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w za-
kresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
Usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie porozumień 
dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Udzielanie 
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieru-
chomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek 
nieruchomy, Inwestowanie w nieruchomości, Planowanie 
inwestycji w nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, 37 Budowa infrastruktury, Budowanie 
nieruchomości, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budyn-
ków, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, 
Instalowanie wyposażenia budynków, Izolowanie budyn-
ków, Konserwacja nieruchomości, Konstruowanie budynków 
mieszkalnych i handlowych, Nadzór nad robotami budowla-
nymi, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Naprawa i kon-
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serwacja budynków mieszkalnych, Naprawa i renowacja bu-
dynków, Podwodne prace budowlane i konstrukcyjne, Prace 
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Remont nieru-
chomości, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usłu-
gi doradztwa budowlanego, Usługi odnawiania budynków, 
Usługi w zakresie remontów budynków, Wynajem sprzętu 
konstrukcyjnego i budowlanego, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
Zarządzanie projektem budowy, Zbrojenie budynków, Bu-
dowa instalacji do ogrzewania geotermicznego, Konserwa-
cja i naprawa instalacji geotermicznych, Zakładanie instalacji 
geotermicznych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nie-
ruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów dotyczących nieruchomości, 42 Architektura, Projek-
towanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Oglę-
dziny nieruchomości, Monitorowanie konstrukcji budowla-
nych, Opracowywanie projektów budowlanych, Projektowa-
nie systemów inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie inży-
nierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego w zakre-
sie inżynierii budowlanej, Przygotowywanie raportów zwią-
zanych z opracowaniami projektów technicznych do projek-
tów budowlanych, Usługi projektowe związane z nierucho-
mościami, Sporządzanie raportów dotyczących planowania 
nieruchomości, Planowanie budowy nieruchomości, Zarzą-
dzanie projektami architektonicznymi, Pomiary geodezyjne, 
Poszukiwania geologiczne, Pomiary geofizyczne, Badania 
geologiczne, Sondowanie geologiczne działek budowla-
nych, Poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], Oce-
ny i badania geologiczne, Badania geologiczne działek bu-
dowlanych, Usługi doradcze w zakresie geofizyki, Usługi do-
radcze w zakresie geologii, Doradztwo technologiczne 
w dziedzinie geologii, Usługi w zakresie badań geofizycz-
nych, Doradztwo związane z pomiarami geologicznymi, 
Usługi doradcze w zakresie planowania geograficznego, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomia-
rów geofizycznych, Usługi w zakresie pomiarów geofizycz-
nych w odwiertach, Usługi doradcze w zakresie geotechniki, 
Analiza próbek geologicznych, Usługi badań geofizycznych, 
Projektowanie pomiarów geologicznych, Eksploracja geolo-
giczna, Udzielanie informacji geograficznych, Pomiary lub 
badania geologiczne, Profilowanie geofizyczne otworów 
wiertniczych, Badania geofizyczne dla przemysłu naftowe-
go, gazowego i górnictwa, Ocena i badanie nieruchomości 
pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych.

(210) 532757 (220) 2021 08 17
(731) Romańska Weronika, Stasi Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OHANA means family

(531) 03.06.03, 24.15.02, 24.15.05, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 

do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 44 Usłu-
gi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi do-
radcze związane z opieką nad zwierzętami, Usługi doradcze 
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, Opieka nad 
zwierzętami, 45 Opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela].

(210) 532765 (220) 2021 08 17
(731) 3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, 

ROSTOCKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ordering Stack
(510), (511) 42 Usługi projektowania, aktualizowania, wdra-
żania, testowania i konserwacji oprogramowania kompute-
rowego, aplikacji mobilnych i stron internetowych, Usługi 
szyfrowania danych, Doradztwo techniczne dotyczące 
sprzętu komputerowego, Projektowanie grafiki komputero-
wej, Projektowanie i utrzymywanie baz danych, Programo-
wanie jako usługa [SaaS], Integracja oprogramowania kom-
puterowego, Integracja systemów i sieci komputerowych, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją syste-
mów komputerowych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwią-
zań oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw, 
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie 
analizy systemów komputerowych.

(210) 532769 (220) 2021 08 17
(731) BARAN DARIUSZ, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUANO

(531) 01.15.24, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.01, 03.07.16
(510), (511) 20 Niemetalowe kontenery transportowe, Skrzy-
nie niemetalowe, Skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych 
do przechowywania, Palety transportowe niemetalowe, 
Niemetalowe pudła do przechowywania, Pudła z tworzyw 
sztucznych [duże] do celów przemysłowych, Skrzynie krato-
we i palety, niemetalowe, Skrzynki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, Niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt.

(210) 532779 (220) 2021 08 16
(731) R3THINK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R3 Reduce Recycle Reuse

(531) 26.01.05, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny do mycia butelek, Maszyny do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa 
metali, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny 
do usuwania odpadków, Obudowy [części maszyn], Ro-
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boty przemysłowe, Sortownice, Ugniatarki mechaniczne, 
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania rynkowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, Poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama, Reklama zewnętrzna, Rozpo-
wszechnianie reklam, Usługi marketingowe, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu-
rowego, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
40 Informacje o obróbce materiałów, Niszczenie odpadów 
i śmieci, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Recykling odpa-
dów i śmieci, Sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do recyklingu [przetwarzanie], Upcykling.

(210) 532780 (220) 2021 08 16
(731) R3THINK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do mycia butelek, Maszyny do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do przetwórstwa 
metali, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny 
do usuwania odpadków, Obudowy [części maszyn], Ro-
boty przemysłowe, Sortownice, Ugniatarki mechaniczne, 
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania rynkowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, Poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama, Reklama zewnętrzna, Rozpo-
wszechnianie reklam, Usługi marketingowe, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu-
rowego, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
40 Informacje o obróbce materiałów, Niszczenie odpadów 
i śmieci, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Recykling odpa-
dów i śmieci, Sortowanie odpadów i materiałów nadających 
się do recyklingu [przetwarzanie], Upcykling.

(210) 532783 (220) 2021 08 17
(731) KWIEK ALEKSANDER POLLUX-GASTRO, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) U TRZECH BRACI

(531) 09.07.19, 09.01.10, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Kawiarnia, Pizzerie.

(210) 532788 (220) 2021 08 17
(731) 3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, 

ROSTOCKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3e software house

(531) 21.01.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi projektowania, aktualizowania, wdra-
żania, testowania i konserwacji oprogramowania kompute-
rowego, aplikacji mobilnych i stron internetowych, Usługi 
szyfrowania danych, Doradztwo techniczne dotyczące 
sprzętu komputerowego, Projektowanie grafiki komputero-
wej, Projektowanie i utrzymywanie baz danych, Programo-
wanie jako usługa [SaaS], Integracja oprogramowania kom-
puterowego, Integracja systemów i sieci komputerowych, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją syste-
mów komputerowych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwią-
zań oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw, 
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie 
analizy systemów komputerowych.

(210) 532808 (220) 2021 08 18
(731) BIAŁE LWY - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

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

(531) 03.01.16, 03.01.24, 03.01.01, 26.05.15, 27.05.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Organi-
zowanie najmu nieruchomości na wynajem, Ubezpiecze-
nia majątkowe [nieruchomości], Wyceny nieruchomości dla 
roszczeń ubezpieczeniowych, Administrowanie nierucho-
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mościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyce-
ny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nierucho-
mości, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomo-
ści [wycena], Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wycena nierucho-
mości [finansowa].

(210) 532810 (220) 2021 08 18
(731) BIAŁE LWY - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIAŁE LWY
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Organi-
zowanie najmu nieruchomości na wynajem, Ubezpiecze-
nia majątkowe [nieruchomości], Wyceny nieruchomości dla 
roszczeń ubezpieczeniowych, Administrowanie nierucho-
mościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyce-
ny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane 
z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, 
Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nierucho-
mości, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomo-
ści [wycena], Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], Wycena nieruchomości, Wycena nierucho-
mości [finansowa].

(210) 532812 (220) 2021 08 18
(731) STRZELCZYK BERNADETTA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) B.S. Atelier
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz budynków, Projekto-
wanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie ar-
chitektoniczne, Usługi projektowe związane z nieruchomo-
ściami.

(210) 532820 (220) 2021 08 16
(731) THE WARSAW INSTITUTE REVIEW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, 16 Pu-
blikacje drukowane, 41 Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism.

(210) 532826 (220) 2021 08 16
(731) KOMAR ALICJA, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) MOSQUITO MOVE
(510), (511) 25 Legginsy, Topy do biegania, Topy sportowe 
do rozgrzewki, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy do biega-
nia, Topy bez ramiączek, Bielizna, Bielizna [część gardero-
by], Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna 
dla kobiet, Bielizna funkcjonalna, Bielizna osobista i nocna, 
Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna 
wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Biustonosze, Biusto-
nosze sportowe pochłaniające wilgoć, Bluzki, Bluzy dresowe, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, 
Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna], Buty dla kobiet, 
Buty do jogi, Buty sportowe, Chusty [odzież], Czapki z dasz-
kiem, Długa bielizna, Koszulki do jogi, Obuwie do uprawiania 
sportu, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski 
przeciwpotne, Opaski przeciwpotne na głowę, Opaski prze-
ciwpotne na nadgarstek, Podkoszulki, Podkoszulki bez rę-
kawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Skarpety do jogi, 
Spodnie do jogi, Szorty sportowe, Szorty [odzież], Tankini, 
Szorty uciskowe [sliding shorts], T-shirty z krótkim rękawem, 
Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Balerinki [obuwie], Baletki, 
Apaszki [chustki], Apaszki, Akcesoria na szyję, 35 Usługi rekla-
mowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usłu-
gi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
Usługi współpracy z blogerami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi reklamowe za po-
średnictwem Internetu, Marketing internetowy, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaj 
hurtowej w związku z torbami.

(210) 532829 (220) 2021 08 16
(731) KOMAR ALICJA, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSQUITO MOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Legginsy, Topy do biegania, Topy sportowe 
do rozgrzewki, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy do biega-
nia, Topy bez ramiączek, Bielizna, Bielizna [część gardero-
by], Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna 
dla kobiet, Bielizna funkcjonalna, Bielizna osobista i nocna, 
Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna 
wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Biustonosze, Biusto-
nosze sportowe pochłaniające wilgoć, Bluzki, Bluzy dresowe, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, 
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Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna], Buty dla kobiet, 
Buty do jogi, Buty sportowe, Chusty [odzież], Czapki z dasz-
kiem, Długa bielizna, Koszulki do jogi, Obuwie do uprawiania 
sportu, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski 
przeciwpotne, Opaski przeciwpotne na głowę, Opaski prze-
ciwpotne na nadgarstek, Podkoszulki, Podkoszulki bez rę-
kawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Skarpety do jogi, 
Spodnie do jogi, Szorty sportowe, Szorty [odzież], Tankini, 
Szorty uciskowe [sliding shorts], T-shirty z krótkim rękawem, 
Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Balerinki [obuwie], Baletki, 
Apaszki [chustki], Apaszki, Akcesoria na szyję, 35 Usługi rekla-
mowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usłu-
gi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
Usługi współpracy z blogerami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi reklamowe za po-
średnictwem Internetu, Marketing internetowy, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z torbami.

(210) 532831 (220) 2021 08 18
(731) KĘDZIOR KORNEL, Kochanówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOC DERMOCLINIC

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, Elektroliza do celów kosmetycz-
nych, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja uro-
dy, Kuracje do włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja urody, Sa-
lony piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakre-
sie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi fryzjerskie, 
Usługi salonów piękności, Usługi spa, Usługi w zakresie la-
serowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie kuracji od-
chudzających, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji 
owłosienia, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody 

u ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi 
higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi pielę-
gnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w za-
kresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usłu-
gi woskowania ciała ludzkiego, Usługi w zakresie usuwania 
włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów 
na cellulit.

(210) 532834 (220) 2021 08 18
(731) HEADWEAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA JAWNA, Pułtusk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEADWEAR PROFESSIONALS

(531) 09.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież.

(210) 532838 (220) 2021 08 18
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bodymax BODYMISIE COLA B

(531) 03.01.14, 21.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Produkty i preparaty farmaceutyczne, prepara-
ty witaminowe, witaminy, dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych, suplementy diety.

(210) 532842 (220) 2021 08 18
(731) BONDARUK KAROL KB PROJECT, Wilkasy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB PROJECT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 Marketing telefoniczny, Reklama i marketing, 
Marketing internetowy, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Projektowanie logo reklamowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, 42 Projektowanie 
wzorów, Projektowanie systemów informatycznych, Projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2021

i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Inter-
necie, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW, Projektowanie stron internetowych w celach 
reklamowych, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsa-
mości firm, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron 
w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron głów-
nych i stron internetowych, Projektowanie grafiki i barw fir-
mowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania 
i transmisji sygnału.

(210) 532848 (220) 2021 08 18
(731) TOKARZ MAREK, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXAL

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 37 Nadzór budowlany, 42 Projektowanie bu-
dowlane, Projektowanie obiektów infrastrukturalnych.

(210) 532849 (220) 2021 08 18
(731) KOSTRZEWSKA-RUSINOWSKA EWA BARTPOL, Brzoza
(540) (znak słowny)
(540) BARTPOL
(510), (511) 3 Kosmetyki na bazie produktów pszczelich, My-
dła na bazie produktów pszczelich, Szampony na bazie pro-
duktów pszczelich, Kremy na bazie produktów pszczelich, 
Dermokosmetyki z propolisem, Kosmetyki na bazie miodu, 
Kosmetyki na bazie propolisu, Kosmetyki na bazie oleju z pył-
ku kwiatowego pszczelego, 4 Wosk pszczeli, Wosk pszczeli 
stosowany w produkcji kosmetyków, Wosk pszczeli do pro-
dukcji świec, Świece woskowe z wosku pszczelego, 5 Pastylki 
z propolisem, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi 
na bazie produktów pszczelich, Suplementy diety na bazie 
oleju z pyłku kwiatowego pszczelego, Suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
Pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, 14 Biżuteria 
wykonana z produktów pszczelich, 30 Miód, Naturalne mio-
dy pszczele, Produkty pszczele, Kit pszczeli spożywczy, Pro-
polis, Mleczko pszczele do celów spożywczych, Jad pszczeli, 
Pierzga pszczela, Słodycze do ssania, Cukierki, Lizaki z pro-
polisem, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
kosmetyki na bazie produktów pszczelich, mydła na bazie 
produktów pszczelich, kremy na bazie produktów pszcze-
lich, dermokosmetyki z propolisem, wosk pszczeli, świece 
woskowe z wosku pszczelego, pastylki z propolisem, suple-
menty diety dla ludzi na bazie produktów pszczelich, suple-
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety 
zawierające propolis, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, biżuteria wykonana z produktów pszczelich, miód, 
naturalne miody pszczele, produkty pszczele, pyłek pszczeli, 
kit pszczeli spożywczy, propolis, mleczko pszczele do celów 
spożywczych, jad pszczeli, pierzga pszczela, słodycze do ssa-
nia, cukierki, lizaki z propolisem, lizaki z mleczkiem pszczelim, 
olej z pyłku kwiatowego pszczelego.

(210) 532854 (220) 2021 08 18
(731) RADOSZ SONIA KOREPETYCJE Z CHEMII, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MOANA

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.18, 26.01.16
(510), (511) 25 Odzież męska, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Bielizna osobista i nocna, Apaszki.

(210) 532855 (220) 2021 08 18
(731) OŻYŃSKI JAROSŁAW, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUCKER TRENER

(531) 18.01.21, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], 
Oprogramowanie szkoleniowe, Urządzenia i przyrządy szko-
leniowe i dydaktyczne, Sprzęt komputerowy do śledzenia 
zachowań kierowcy, Oprogramowanie komputerowe do śle-
dzenia zachowania kierowcy, Systemy wspomagania kierow-
cy do pojazdów silnikowych, Zintegrowane elektroniczne 
systemy wspomagania kierowcy do pojazdów lądowych, 
16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), 35 Doradztwo zawodowe (inne niż 
związane z edukacją i szkoleniami), Informacje dotyczące 
kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), 41 Doradztwo w zakresie szkolenia zawodo-
wego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem 
zawodowym, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie kierowców, 
Szkolenie z prowadzenia pojazdów użytkowych, Szkolenie 
zaawansowane, Szkolenie związane z karierą zawodową, 
Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju osobistego, 
Trening umiejętności zawodowych, Doradztwo zawodowe 
i coaching, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu.

(210) 532857 (220) 2021 08 18
(731) ORDON MATEUSZ AQUA-MED, Tarnobrzeg
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA-MED

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.15, 24.13.24
(510), (511) 44 Ambulatoryjna opieka medyczna.

(210) 532858 (220) 2021 08 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE TECHNOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowny)
(540) TECHNOSAN
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, in-
ternetowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: 
armatury sanitarnej, armatury hydraulicznej, armatury wo-
dociągowej, armatury kanalizacyjnej, armatury gazowej, 
armatury pożarniczej, armatury przepływowej, armatury 
grzewczej, armatury instalacyjnej, armatury przemysłowej, 
artykułów i urządzeń do instalacji sanitarnych, hydraulicz-
nych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, 
żeliwa kanalizacyjnego i wodociągowego, rur, rurek prze-
wodów giętkich i wyposażenia do nich, w tym zaworów 
[metalowych i niemetalowych], studni, przydomowych 
oczyszczalni, urządzeń do uzdatniania wody, zbiorników 
szczelnych, zbiorników na wodę deszczową, podgrzewaczy 
wody, pieców, kotłów co, pomp ciepła, materiałów budowla-
nych, 37 Budowanie wodociągów i stacji uzdatniania wody, 
Budowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, Budowanie 
oczyszczalni ścieków, Montaż i konserwacja pomp ciepła, 
Budowanie gazociągów i przyłączy gazowych, Prace od-
wodnieniowe, Prace melioracyjne, Utrzymanie, konserwacja 
i renowacja wodociągów, kanalizacji, systemów uzdatniania, 
oczyszczania ścieków, instalacji gazowych, Nadzór budowla-
ny, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Transport 
samochodami ciężarowymi, Transport towarów.

(210) 532859 (220) 2021 08 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE TECHNOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNOSAN

(531) 12.03.11, 27.05.01, 26.11.02, 01.15.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, in-
ternetowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: 
armatury sanitarnej, armatury hydraulicznej, armatury wo-
dociągowej, armatury kanalizacyjnej, armatury gazowej, 
armatury pożarniczej, armatury przepływowej, armatury 

grzewczej, armatury instalacyjnej, armatury przemysłowej, 
artykułów i urządzeń do instalacji sanitarnych, hydraulicz-
nych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, 
żeliwa kanalizacyjnego i wodociągowego, rur, rurek prze-
wodów giętkich i wyposażenia do nich, w tym zaworów 
[metalowych i niemetalowych], studni, przydomowych 
oczyszczalni, urządzeń do uzdatniania wody, zbiorników 
szczelnych, zbiorników na wodę deszczową, podgrzewaczy 
wody, pieców, kotłów co, pomp ciepła, materiałów budowla-
nych, 37 Budowanie wodociągów i stacji uzdatniania wody, 
Budowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, Budowanie 
oczyszczalni ścieków, Montaż i konserwacja pomp ciepła, 
Budowanie gazociągów i przyłączy gazowych, Prace od-
wodnieniowe, Prace melioracyjne, Utrzymanie, konserwacja 
i renowacja wodociągów, kanalizacji, systemów uzdatniania, 
oczyszczania ścieków, instalacji gazowych, Nadzór budowla-
ny, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Transport 
samochodami ciężarowymi, Transport towarów.

(210) 532866 (220) 2021 08 17
(731) KRIOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KrioSystem CRYOGENICS IS OUR PASSION

(531) 01.13.15, 26.01.06, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane 
materiały metalowe, przenośne budynki metalowe, Mate-
riały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Przewody 
nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wy-
roby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, Rury 
i rurki metalowe, Kasy pancerne, Rudy (kruszce), 9 Urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośni-
ki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny li-
czące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Progra-
my komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia, 42 Badania 
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, 
Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 532868 (220) 2021 08 17
(731) ERKA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERKA TRANS
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(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 39 Transport, Usługi kierowców, Usługi rozła-
dunku towarów, Dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, Dostawa towarów, Fracht, Fracht [przewóz 
towarów], Logistyka transportu, Informacja o transporcie, 
Pakowanie towarów, Pośrednictwo frachtowe, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Spedycja.

(210) 532869 (220) 2021 08 19
(731) GORĄCZKO MAGDALENA, Pcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK LION

(531) 03.01.01, 27.01.01
(510), (511) 36 Organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, Wynajem nieruchomości, Wynajem mieszkań, Krót-
koterminowy wynajem apartamentów.

(210) 532870 (220) 2021 08 17
(731) AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA 

I AGROBIZNESU APRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślęcinek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Technika warzywnicza

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 Czasopismo.

(210) 532872 (220) 2021 08 19
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polonia’Ole
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi 
w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(210) 532874 (220) 2021 08 19
(731) KOSIBOWICZ MARIUSZ, Rozdoły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agroalpaka

(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla zwierząt, 41 Rozrywka, 43 Tymcza-
sowe zakwaterowanie, 44 Terapia z udziałem zwierząt [zoo-
terapia], Hodowla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.

(210) 532879 (220) 2021 08 19
(731) BUUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opalenica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra (srebrzone 
szkło), Meble łazienkowe, Ramy, Wieszaki na ubrania, wiesza-
ki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Akcesoria 
do przechowywania ubrań, Biblioteczki [regały na książki], 
Barki ruchome [meble], Biurka, Biurka i stoły, Biurka moduło-
we [meble], Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty stołowe, 
Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, De-
koracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania 
do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne panele drew-
niane [meble], Drzwi do mebli, Drzwi do szaf, Drzwi do sza-
fek, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany 
[meble], Elementy meblowe, Elementy metalowe mebli seg-
mentowych [meble], Elementy mocujące do półek, niemeta-
lowe, Fotele, Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty 
szuflad, Fotele wypoczynkowe, Garderoby, Kanapo-tapcza-
ny, Kanapy, Kanapy rozkładane, Komódki z szufladami, Ko-
mody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli 
do salonu, Konsole, Konsole [meble], Kredensy, Kredensy 
[meble], Kredensy, toaletki, komody, Krzesła, Krzesła bankie-
towe, Krzesła biurowe, Krzesła dla biur kreślarskich, Krzesła 
[fotele] biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Krze-
sła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kwietniki 
[meble], Ławki, Ławostoły, Ławy [meble], Leżaki, Listwy pro-
filowe do mebli [gzymsy], Łóżka futonowe [meble], Lustra 
i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, Barki [meble], Barki 
przenośne [meble], Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucz-
nych do umieszczania na szafkach wystawowych, Dodatko-
we części blatu rozkładanego stołu, Drewniane półki i stojaki 
[meble], Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalo-
wych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi przechylne metalowe 
[części mebli], Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 
Drzwi przesuwne do szaf, Duże wyściełane fotele, Ekrany 
[meble] do celów pokazowych, wystawowych, Elementy 
dzielące przestrzeń [meble], Elementy łączące do mebli (Nie-
metalowe -), Elementy mebli segmentowych, niemetalowe 
[meble], Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, Ele-
menty wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, nie-
metalowe, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla 
nóg [meble], Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklo-
ne], Gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], Gabloty 
szklane, Haki niemetalowe do mebli, Kartoteki [meble], Kasy 
[meble sklepowe], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], 
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Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Kozły do podpierania 
stołów, Kozły [stojaki meblowe], Lady do celów prezentacji, 
Lady robocze [meble], Lady sprzedażowe [meble], Ławki 
z półkami, Małe dwuosobowe kanapy, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do eksponowania towarów, Meble do pokojów 
dziecinnych, Meble do przebieralni, Meble do przechowy-
wania, Meble do przewijania niemowląt, Meble do salonu, 
Meble do siedzenia, Meble do użytku w publicznych toa-
letach, Meble do wnętrz, Meble do wyposażenia sklepów, 
Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Me-
ble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble 
gięte, Meble kuchenne, Meble modułowe [kombinowane], 
Meble sklepowe, Meble sypialne, Meble sypialniane na mia-
rę (do zabudowy), Meble sypialniane na wymiar (do zabu-
dowy), Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble 
wypoczynkowe, Meble wykonane ze stalowych rurek, Meble 
wykonane ze stali, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble z opcją zmieniania w łóżka, Meble zawierające łóż-
ka, Meblościanki, Meblowe (Półki -), Meble z przegrodami 
na butelki [barki], Moduły biurkowe, Moduły do przecho-
wywania [meble], Nakładki siedzeniowe jako części mebli, 
Narożniki [meble], Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe elementy łączące do mebli, Nie-
metalowe podpórki do półek, Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe 
przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalo-
we regały magazynowe [meble], Niemetalowe uchwyty 
do mebli, Niemetalowe uchwyty do szuflad, Niemetalowe 
wieszaki do półek, Niemetalowe wsporniki do półek stano-
wiące części mebli, Niemetalowe wsporniki półek, Niemeta-
lowe zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy 
[meble], Niskie biurka w stylu japońskim (wazukue), Niskie 
fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, Ni-
skie stoły w stylu japońskim (zataku), Nogi do mebli, Nogi 
krzeseł, Nogi stołowe, Nóżki meblowe niemetalowe, Oparcia 
z podłokietnikami do łóżek, Okucia mebli (Niemetalowe -), 
Otomany, Panele będące częściami mebli, Panele drewniane 
do mebli, Panele do podziału pomieszczeń [meble], Panele 
meblowe, Panele wystawowe w postaci mebli, Parawany 
[meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia po-
kojów biurowych, Parawany z jednym skrzydłem [meble], 
Podłokietniki, Podłokietniki do mebli, Podnóżki [taborety], 
Podpórki do książek [meble], Podstawy stołów, Poduszki 
na krzesła, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Pokrycia 
ochronne na meble [uformowane], Pokrycia z materiałów 
tekstylnych [dopasowane] na meble, Półki biurowe, Półki 
do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki na buty, 
Półki na dostawy [meble], Półki na książki, Półki niemetalo-
we [meble], Półki ścienne [meble], Półki stanowiące meble 
do pokojów dziecinnych, Półki wiszące [meble], Półki z nie-
metalowych materiałów [meble], Postumenty pod doniczki 
na rośliny, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Przenośne 
biurka, Przenośne meble wystawowe, Przenośne przepie-
rzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Przenośne ścian-
ki działowe [meble] metalowe, Pudła do przechowywania 
[meble], Pudła do tapczanów, Pufy [meble], Pufy typu sako, 
Pulpity [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały drewniane 
[meble], Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalo-
we [stojaki z półkami], Regały metalowe (systemy półkowe) 
[meble], Regały na rośliny, Rozkładane fotele, Rozkładane fo-
tele [do siedzenia i spania], Rozkładane kanapy, Rozkładane 
meble z obiciem, Ruchome biurka, Ruchome podstawy [me-
ble], Ruchome przepierzenia [meble], Ruchome przesłony 
(ekrany) [meble], Ścianki działowe, Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ścianki działowe nieme-
talowe [meble], Ścianki działowe w postaci mebli [przepie-
rzenia], Ścianki działowe z metalu [meble], Ściany działowe 

[meble], Segmenty do przechowywania [meble], Siedzenia, 
Siedzenia [meble], Składane segmenty wystawowe [meble], 
Skrzynie [meble], Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Sofy 
ścienne, Sprzęt biurowy [meble], Stojaki [meble] wykonane 
głównie z drewna do przechowywania, Stojaki na doniczki 
z kwiatami, Stojaki na książki [meble], Stojaki na kwiaty, Stoja-
ki, półki, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki noc-
ne, Stoliki pod umywalkę [meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki 
przyścienne z szufladami, Stoliki salonowe, Stoliki składane, 
Stołki barowe, Stołki robocze, Stoły, Stoły biurowe, Stoły (Bla-
ty -), Stoły do jadalni, Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły 
marmurowe, Stoły [meble], Stoły metalowe, Stoły na jednej 
nodze, Stoły z kozłami, Stoły z opuszczanym blatem, Stoły 
z regulacją wysokości, Szafki, Szafki do przechowywania, 
Szafki do przechowywania [meble], Szafki do sypialni, Szaf-
ki [meble], Szafki metalowe [meble], Szafki na cokole, Szaf-
ki na ubrania, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki z lustrami, 
Szafki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy [meble], 
Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady, Szuflady [części mebli], 
Szuflady do mebli, Taborety, Tapczany posiadające miejsce 
do przechowywania, Tapczany wykonane z drewna, Toaletki, 
Toaletki [meble], Uchwyty do szuflad niemetalowe, Wielopo-
zycyjne stojaki [meble], Witryny, Wolnostojące przepierzenia 
[meble], Wózki barowe [meble], Wózki [meble], Wózki meblo-
we, Wyroby stolarskie, Wysokie siedzenia [meble], Wysokie 
stołki [meble], Zagłówki [meble], Zestawy mebli.

(210) 532882 (220) 2021 08 19
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) zortrax
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, Preparaty i materiały chemiczne dla 
filmu, fotografii i drukowania, Żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, Żywice epoksydowe, Żywice stosowane 
w przemyśle drukarskim, Żywice polimerowe, nieprzetwo-
rzone, Żywice syntetyczne [nieprzetworzone] do użytku 
w produkcji, Surowe żywice sztuczne, Żywice akrylowe, Ży-
wice termoplastyczne [nieprzetworzone], Żywice utwardza-
ne ultrafioletem, 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, Drukarki 3D, Maszyny odlewnicze i do formowa-
nia, Wygładzarki [maszyny], Wytłaczarki, Przenośne urzą-
dzenia filtrujące [maszyny], Silniki, układy napędowe i części 
maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silni-
ków, Wentylatory będące częściami maszyn, Dysze będące 
częściami maszyn, Głowice wytłaczarskie będące częściami 
maszyn, Moduły i ekstrudery będące częściami maszyn, 
Sprzęgła do maszyn, Filtry do maszyn, Mechanizmy zrobo-
tyzowane do obróbki tworzyw sztucznych, Maszyny do roz-
puszczania [do przetwarzania chemicznego], Obrabiarki 
precyzyjne, Urządzenia do naświetlania światłem ultrafiole-
towym elementów wydrukowanych za pomocą drukarki 3D, 
Urządzenia do obróbki elementów drukowanych za pomocą 
fal ultradźwiękowych, oparów związków organicznych lub 
ciekłych związków organicznych, Urządzenia do usuwania 
drukowanych struktur podporowych poprzez rozpuszczenie 
w wodzie lub wodnym roztworze, Urządzenia służące do su-
szenia filamentów lub kontroli wilgotności i temperatury śro-
dowiska, w którym przechowywane są filamenty, Urządzenia 
do filtrowania oparów powstałych w procesie druku 3D, Za-
wory do regulacji temperatury [części do maszyn], Kartridże 
do drukarek 3D, Szpule do drukarek 3D, Pokrywy drukarek 
3D, maski [powłoki ochronne] do drukarek 3D [części do ma-
szyn], Płyty grzejne do użytku w drukarkach 3D, Elementy 
grzewcze do użytku w drukarkach 3D, Kartridże zawierające 
filament do druku 3D, Niemetalowe opakowania [butelki] 
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zawierające żywice stosowane w druku 3D, 9 Sprzęt i akce-
soria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 
Drukarki, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
w świecie fizycznym, Oprogramowanie do sterowania pro-
cesami, Oprogramowanie do sterowania drukarkami kom-
puterowymi, Oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, Aplikacje programowe do pobrania 
do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, Sterowniki pro-
cesów [elektroniczne], Bezprzewodowe sterowniki do zdal-
nego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu in-
nych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych 
i mechanicznych, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Zapisane pliki danych, Termopary, Obwody elektryczne i ob-
wody drukowane, Komponenty elektryczne i elektroniczne, 
Kable i przewody elektryczne, Urządzenia i nośniki do prze-
chowywania danych, Karty pamięci SD, Pamięć USB [pendri-
ve], Urządzenia pomiarowe, Urządzenia do pomiaru wilgot-
ności, Aparatura do kontrolowania temperatury, 17 Półprze-
tworzone substancje z tworzyw sztucznych, Włókna z two-
rzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, Włókna z tworzywa 
sztucznego do druku 3D, Półprzetworzone włókna termo-
plastyczne stosowane w druku 3D, Półprzetworzone włókna 
ABS do stosowania w druku 3D, Półprzetworzone włókna 
PLA do stosowania w druku 3D, Arkusze z fluorowanego ko-
polimeru etylen/propylen i innych pochodnych propylenu, 
na których można drukować, Filament z tworzywa sztuczne-
go do drukarek 3D, półprzetworzone włókna termoplastycz-
ne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych 
polietylenowych żywic tereftalonowych, półprzetworzone 
włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykona-
ne z nieprzetworzonych żywic poliwęglanowych, półprze-
tworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D 
wykonane z nieprzetworzonych żywic akrylonitrylowo - bu-
tadienowo - styrenowych, półprzetworzone włókna termo-
plastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetwo-
rzonych żywic poliamidowych, półprzetworzone włókna 
termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane z poli-
merów kwasu mlekowego, Półprzetworzone włókna HIPS 
i innych pochodnych polistyrenu do stosowania w druku 3D, 
Półprzetworzone włókna PET [poli (tereftalan etylenu)] mo-
dyfikowany glikolami, wypełniaczami węglowymi lub włók-
nistymi do stosowania w druku 3D, Półprzetworzone włókna 
ABS modyfikowane poliwęglanami lub innymi związkami 
małocząsteczkowymi do stosowania w druku 3D, Półprze-
tworzone włókna ASA [terpolimer akrylonitryl/styren/akry-
lany] do stosowania w druku 3D, Półprzetworzone włókna 
TPE/TPU [termoplastyczny elastomer / termoplastyczny 
poliuretan] do stosowania w druku 3D, Półprzetworzone 
włókna polipropylenu niemodyfikowanego lub modyfiko-
wanego wypełniaczem włóknistym do stosowania w druku 
3D, Półprzetworzone włókna tworzyw wysokosprawnych 
i inżynieryjnych do stosowania w druku 3D, Półprzetworzo-
ne włókna do stosowania w druku 3D jako elementy pod-
porowe rozpuszczalne w wodzie lub wodnym roztworze, 
Półprzetworzone włókna do stosowania w druku 3D jako 
elementy podporowe nierozpuszczalne w wodzie i wod-
nych roztworach, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Reklama, Reklamy online, Reklamy radiowe i tele-
wizyjne, Reklama banerowa, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie drukarek, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Konserwacja i naprawa drukarek 3D, Diagnostyczne usługi 
konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, Rege-
neracja i napełnianie tonerów i tuszów, Ponowne napełnia-

nie pojemników z tuszem do drukarek, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, 
Napełnianie kartridżów.

(210) 532895 (220) 2021 08 19
(731) KONARSKI ANDRZEJ AKWARYSTYCZNY24, Świdwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROTALA

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do wody akwariowej, 
Środki do uzdatniania wody w akwariach, podłoża do akwa-
riów dla roślin, Odżywki dla roślin do użytku w akwariach, 
7 Pompki napowietrzające do akwarium, Reduktory ciśnie-
nia gazu do zastosowań akwarystycznych, 19 Piaski, ka-
mienie i żwiry do akwarium, Ozdoby wykonane z kamienia 
do akwariów.

(210) 532896 (220) 2021 08 19
(731) KONARSKI ROBERT ARTYSTYCZNY24, Świdwin
(540) (znak słowny)
(540) NAMASU
(510), (511) 19 Piaski, kamienie i żwiry do akwarium, Ozdoby 
wykonane z kamienia do akwariów.

(210) 532897 (220) 2021 08 19
(731) DOŁBA ARKADIUSZ ESTE-MED MEDYCYNA 

ESTETYCZNA, GABINET OGÓLNOLEKARSKI, Jasło
(540) (znak słowny)
(540) ASPIRA
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, Medyczne narzędzia ręczne.

(210) 532899 (220) 2021 08 17
(731) TORUS GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kompas

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Usługi marketin-
gowe, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie bizne-
su, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi public rela-
tions, 36 Agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wyna-
jem powierzchni biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie 
czynszu, wynajem nieruchomości, 37 Budownictwo, konsul-
tacje budowlane, nadzór budowlany, 39 Wynajmowanie ga-
raży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie 
magazynów, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edu-
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kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, 42 Projektowanie budowlane, projekto-
wanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, projektowanie 
dekoracji wnętrz, 43 Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi 
restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety].

(210) 532901 (220) 2021 08 17
(731) GMINA LUBLIN, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) LUBELSKA WYŻYNA IT
(510), (511) 35 Marketing dotyczący promocji, Tworzenie 
tekstów reklamowych, 41 Konferencje (organizowanie i pro-
wadzenie).

(210) 532905 (220) 2021 08 17
(731) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

AGRO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMER FUNDU$ZY

(531) 05.07.02, 07.15.05, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe dla smartfonów i ta-
bletów, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematogra-
ficzne i optyczne, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
przesyłania, rozpowszechniania, odbioru, przechowywania, 
przedstawiania lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, 
Komputery, programy komputerowe, programy gier kompu-
terowych, oprogramowanie komputerowe, chipy kompute-
rowe, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodowania 
sygnałów elektrycznych, Urządzenia do zdalnego sterowania, 
Karty chipowe, Karty kodowane, Anteny, Anteny satelitarne, 
Kable, Światłowody, Przełączniki, Adaptery, Łączniki, Złącza, 
Wtyczki, Gniazda i wypusty, Skrzynki przyłączowe, Taśmy, 
płyty, dyski i kasety zawierające dane, dźwięk lub obrazy albo 
służące do ich rejestracji, Filmy kinematograficzne przygo-
towane do pokazu, Nagrania audio i/lub wideo, Urządzenia 
multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, roz-
powszechniania, przechowywania, przedstawiania, odbioru 
i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, Oprogramowanie 
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połą-
czeniu z Internetem, Publikacje elektroniczne, Części (i osprzęt) 
do wszystkich wymienionych towarów, 36 Działalność finan-
sowa, Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, 
Reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, Pośrednictwo 
inwestycyjne, w tym pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwesty-
cyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, 
Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, 
Pośrednictwo w usługach finansowych, Pośrednictwo giełdo-
we, pośrednictwo ubezpieczeniowe, Inwestowanie na rynku 
kapitałowym, Usługi finansowe, Usługi transferu i transakcji 
w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, Usługi powiernicze, 
Doradztwo finansowe i inwestycyjne, Analizy finansowo-
-ekonomiczne, Wycena finansowa, Badanie rynku w sektorze 

finansowo-inwestycyjnym, Dostarczanie skomputeryzowanej 
informacji finansowej, Zarządzanie zbiorczym portfelem pa-
pierów wartościowych, Zarządzanie portfelami instrumen-
tów finansowych, Zarządzanie aktywami, Lokaty kapitału, 
42 Oprogramowanie nie do pobrania, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS), Wypożyczanie komputerów, Instalacje i kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, Usługi progra-
mowania komputerowego i projektowania komputerowego, 
Wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące komputerów, 
urządzeń i sprzętów liczących, programowania komputero-
wego i projektowania komputerowego, Usługi projektowania, 
rysunku i pisania na zamówienie dla celów opracowywania 
stron internetowych w Internecie, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych, Udostępnianie miejsca na serwerach dla 
stron internetowych osób trzecich.

(210) 532909 (220) 2021 08 17
(731) FAJNA I NESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa fajna

(531) 24.17.25, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 532910 (220) 2021 08 17
(731) FAJNA I NESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa fajna

(531) 26.04.01, 26.05.01, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 532911 (220) 2021 08 17
(731) KONIUSZ MICHAŁ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.11, 05.03.14, 29.01.14
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Zapachy, Środki zapacho-
we do celów domowych, Środki zapachowe do samocho-
dów, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
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do włosów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki na-
wilżające do twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [ko-
smetyki], Kosmetyki do paznokci, Środki czyszczące, Mydła, 
Nielecznicze płyny do kąpieli, Szampony, Preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaleto-
we], Żele do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne, 
Maseczki do skóry [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała, 
Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Kremy ko-
smetyczne, Nielecznicze balsamy, Olejki nielecznicze, Olejki 
toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Pianki [kosme-
tyki], Pianki do oczyszczania ciała, Pomadki do ust, Masła 
do ciała, Płyny do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów, 
Masła do twarzy i ciała, Maski do pielęgnacji włosów, Odżyw-
ki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Toniki do twarzy 
[kosmetyki], Serum do celów kosmetycznych, Serum pielę-
gnacyjne, Środki piorące do użytku w gospodarstwie domo-
wym, Proszki do prania, Balsam do ust, 5 Kremy lecznicze, 
Kremy farmaceutyczne, Lecznicze balsamy, Olejki lecznicze, 
Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, Balsamy do użytku 
medycznego, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
Antybakteryjne środki do mycia rąk, Detergenty do celów 
medycznych, Chusteczki nasączone płynami farmaceu-
tycznymi, Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze płyny 
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, My-
dła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
Pomady do celów medycznych, Napary lecznicze, Prepara-
ty diagnostyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów 
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Szampony leczni-
cze, Środki dezynfekcyjne do leków higienicznych, Świeczki 
do masażu do celów terapeutycznych, Woda termalna, Wody 
mineralne do celów medycznych, Zioła lecznicze, Wazelina 
do celów medycznych, 41 Pływalnie [baseny], Udostępnianie 
basenów kąpielowych, Prowadzenie basenów kąpielowych, 
Udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, 
Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, Informacja o rekreacji, Prowadzenie zajęć 
fitness, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], 42 Analizy laboratoryjne, Badania laboratoryjne, Usługi 
laboratoryjne, Laboratoria badawcze, Usługi laboratoriów 
chemicznych, Usługi laboratoriów analitycznych, Usługi la-
boratoriów biologicznych, Badania laboratoryjne w dziedzi-
nie chemii, Usługi w zakresie testów laboratoryjnych, Badania 
i analizy bakteriologiczne, Chemiczne badania analityczne, 
Badania biologiczne, badania kliniczne, badania medyczne, 
Badania chemiczne, Badania biochemiczne, Badania mikro-
biologiczne, Badania biologiczne, Medyczne badania na-
ukowe, Próby kliniczne, Usługi świadczone przez laboratoria 
naukowe, 43 Usługi hotelowe, Wypożyczanie dozowników 
wody pitnej, Usługi w zakresie zakwaterowania, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi kateringowe, Rezerwacja zakwaterowa-
nia, Rezerwacje hotelowe, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi 
barowe, Wynajmowanie pokoi, 44 Usługi saun, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu saun, Usługi w zakresie udostęp-
niania saun, Usługi łaźni, Udostępnianie łaźni publicznych, 
Udostępnianie łaźni tureckich, Łaźnie publiczne [w celach 
higienicznych], Udzielanie informacji na temat łaźni publicz-
nych, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabi-
litacja, Aromaterapia, Zabiegi kosmetyczne, Udostępnianie 
wanien do gorących kąpieli, Udzielanie informacji na temat 
łaźni publicznych, Udzielanie informacji na temat łaźni turec-
kich, Usługi w zakresie hydroterapii, Usługi spa medycznych, 

Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
Kąpiele lecznicze, Sanatoria [usługi], Manicure, Doradztwo 
w dziedzinie rodzenia, Usługi ginekologiczne, Konsultacje 
medyczne, Usługi klinik medycznych, Poradnictwo me-
dyczne, Usługi medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Leczenie 
niepłodności, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Usługi 
doradcze związane z usługami medycznymi, Informacja me-
dyczna, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pa-
cjenta, Pomoc medyczna, Udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, Usługi badań mammograficznych, 
Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i lecz-
niczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi 
leczenia w zakresie płodności człowieka, Usługi medyczne 
w zakresie onkologii, Usługi zapładniania metodą in vitro, 
Usługi banków krwi, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi położnicze, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, 
Wypożyczanie sprzętu medycznego, Usługi w zakresie 
akwakultury, Usługi telemedyczne, Ośrodki zdrowia, Porady 
w zakresie farmakologii.

(210) 532914 (220) 2021 08 20
(731) ADAMSKI WOJCIECH, BRYCHCY MATEUSZ  

LOOK@MENU SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) look@menu
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Bezpo-
średnia reklama pocztowa, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, In-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Reklama online poprzez komputerowe sie-
ci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem kom-
puterowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Usługi marketingowe, Usługi pośrednic-
twa w handlu, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Ho-
sting aplikacji interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, 
Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting blogów, Hosting 
edukacyjnych treści multimedialnych, Hosting elektronicz-
nych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamo-
wania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie przestrzeni 
pamięciowej na strony internetowe, Hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadze-
nia interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej 
online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści on-
line, Hosting komputerowych baz danych, Hosting mobil-
nych stron internetowych, Hosting obiektów internetowych 
online dla osób trzecich, Hosting obiektów online do prowa-
dzenia dyskusji interaktywnych, Hosting oprogramowania 
do użytku w zarządzaniu bibliotekami, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, Hosting platform komunikacyjnych 
w internecie, Hosting platform przeznaczonych do handlu 
elektronicznego przez Internet, Hosting platform transak-
cyjnych w internecie, Hosting platform w Internecie, Hosting 
podkastów, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, 
Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting sperso-
nalizowanych stron internetowych, Hosting przestrzeni pa-
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mięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach kompu-
terowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron 
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, 
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla 
osób trzecich, Usługi w zakresie hostingu stron interneto-
wych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywa-
nie projektów technicznych, Platforma jako usługa [PaaS], 
Programowanie komputerów, Programowanie komputerów 
w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupują-
cymi a dostawcami, Programowanie komputerów do dru-
kowania kodów kreskowych, Programowanie komputerów 
i projektowanie oprogramowania, Programowanie kompu-
terów na potrzeby Internetu, Programowanie komputerowe 
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, 
Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Two-
rzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron interne-
towych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie 
i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, 
Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron interne-
towych, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania 
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Udostęp-
nianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami 
wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania 
danych w globalnej sieci komputerowej, Usługi graficzne, 
Usługi projektowania graficznego wspomaganego kompu-
terowo, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
oprogramowania do przetwarzania danych, Wypożyczanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania 
bazami danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyj-
nego do sieci i serwerów komputerowych, Wypożyczanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
Wypożyczanie oprogramowania do importowania da-
nych i zarządzania nimi, Wypożyczanie oprogramowania 
do zarządzania zapasami, Wypożyczanie oprogramowania 
do komputerowych baz danych, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego związanego z podróżowaniem, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania finansami, Wypożyczanie oprogramowania do gier 
wideo, Wypożyczanie oprogramowania do gier komputero-
wych, Wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania użytkowego.

(210) 532915 (220) 2021 08 20
(731) ADAMSKI WOJCIECH, BRYCHCY MATEUSZ  

LOOK@MENU SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) look@menu

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.12, 24.17.25

(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów re-
klamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama, Reklama typu „płać za kliknię-
cie”, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, 
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Hosting aplikacji in-
teraktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji 
multimedialnych, Hosting blogów, Hosting edukacyjnych tre-
ści multimedialnych, Hosting elektronicznych przestrzeni pa-
mięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, 
Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony 
internetowe, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz 
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, 
Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich 
do celów wymiany treści online, Hosting komputerowych 
baz danych, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting 
obiektów internetowych online dla osób trzecich, Hosting 
obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, Ho-
sting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, 
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Hosting platform komu-
nikacyjnych w internecie, Hosting platform przeznaczonych 
do handlu elektronicznego przez Internet, Hosting platform 
transakcyjnych w internecie, Hosting platform w Internecie, 
Hosting podkastów, Hosting serwerów, Hosting stron inter-
netowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting 
spersonalizowanych stron internetowych, Hosting przestrze-
ni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach 
komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting 
stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trze-
cich, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie hostingu stron interneto-
wych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie 
projektów technicznych, Platforma jako usługa [PaaS], Progra-
mowanie komputerów, Programowanie komputerów w celu 
kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi 
a dostawcami, Programowanie komputerów do drukowania 
kodów kreskowych, Programowanie komputerów i projekto-
wanie oprogramowania, Programowanie komputerów na po-
trzeby Internetu, Programowanie komputerowe w zakresie 
systemów do przetwarzania i przesyłania danych, Aktualizacja 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Przecho-
wywanie danych elektronicznych, Tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywa-
nie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób 
trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 



72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2021

osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów 
komórkowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowa-
nych stron internetowych, Tworzenie, projektowanie i utrzy-
mywanie stron internetowych, Udostępnianie wyszukiwarek 
w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komuni-
kacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z kon-
kretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwa-
rek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, 
Usługi graficzne, Usługi projektowania graficznego wspo-
maganego komputerowo, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Wynajmowanie serwerów WWW, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypo-
życzanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, 
Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwa-
nia dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, Wypożyczanie oprogramowania do zarządza-
nia bazami danych, Wypożyczanie oprogramowania opera-
cyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Wypożyczanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
Wypożyczanie oprogramowania do importowania danych 
i zarządzania nimi, Wypożyczanie oprogramowania do zarzą-
dzania zapasami, Wypożyczanie oprogramowania do kompu-
terowych baz danych, Wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego związanego z podróżowaniem, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, 
Wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, Wypożycza-
nie oprogramowania do gier komputerowych, Wypożyczanie 
oprogramowania rozrywkowego, Wypożyczanie oprogramo-
wania użytkowego.

(210) 532917 (220) 2021 08 20
(731) KANDZIORA GRZEGORZ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mercedes South Side Crew

(531) 01.01.01, 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 532918 (220) 2021 08 20
(731) PITYŃSKI ADAM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITBUD

(531) 15.01.19, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 532919 (220) 2021 08 20
(731) JANCZURA ROBERT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECTLIFT

(531) 05.05.16, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi medyczne w zakre-
sie leczenia skóry, Chirurgia plastyczna, Usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik medycyny estetycz-
nej, Konsultacje medyczne z dziedziny medycyny estetycz-
nej i profilaktyki starzenia się skóry, Usługi i zabiegi z dziedzi-
ny medycyny estetycznej, Usługi kosmetyki i kosmetologii.

(210) 532920 (220) 2021 08 20
(731) BRODNICKI ERYK, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAB CENTRUM AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Usługi do-
radcze dotyczące zatrudnienia, Biznesowe usługi doradcze 
i konsultacyjne, Usługi doradcze w zakresie ochrony sygnali-
stów (whistleblowing), Audyt BHP, 41 Nauczanie i szkolenia, 
Szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Szkolenia 
w zakresie ochrony sygnalistów (whistleblowing).

(210) 532921 (220) 2021 08 20
(731) SILOG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOOK at me MAGAZYN FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
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we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 532923 (220) 2021 08 20
(731) DANILCZUK MARCIN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan & Pani Fit

(531) 02.07.02, 02.07.13, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi sportowe.

(210) 532932 (220) 2021 08 20
(731) ADAMSKI KAROL, Murowaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Active Med

(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.11.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wózkami dla inwalidów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wózkami dla inwalidów, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami ortopedycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami ortopedyczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
ortopedycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami ortopedycznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z ortopedycznymi protezami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ortopedycznymi protezami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem medycznym.

(210) 532934 (220) 2021 08 20
(731) VMP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOMENTI per me

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Piżamy, Spodnie 
do piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy dam-
skie, Piżamy [tylko z trykotu], Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Dzianina [odzież], 
Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [play-
suit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, 
Koszule, Koszule codzienne, Koszule z długimi rękawami, Ko-
szule z dzianiny, Koszule z golfem, Koszule z kołnierzykiem, 
Koszule z krótkimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, 
Krótkie spodnie, Legginsy, Odzież codzienna, Odzież damska, 
Odzież dziana, Odzież męska, Odzież sportowa, Płaszcze ką-
pielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Spodenki, Spodnie, 
Spodnie dresowe, Spodnie od dresu, Szorty [odzież], T-shirty 
z krótkim rękawem, Topy [odzież].

(210) 532935 (220) 2021 08 20
(731) CYGAN ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 

HANDLOWE, Siewierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGI Babci Marysi

(531) 05.05.20, 05.05.22, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Pierożki na bazie mąki, 43 Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi 
barów i restauracji, Restauracje dla turystów, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi ca-
teringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), Restauracje 
oferujące dania na wynos, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie gotowania po-
siłków, Rezerwacja stolików w restauracjach, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Restauracje serwujące wy-
kwintne artykuły spożywcze.

(210) 532937 (220) 2017 12 06
(731) Bezos Family Foundation, Seattle, US
(540) (znak słowny)
(540) VROOM
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, mianowicie 
aplikacja mobilna dla: dostarczania informacji, do nauki, za-
jęć edukacyjnych i gier, wspierająca wczesny rozwój fizyczny 
i emocjonalny dziecka oraz wczesną edukację dziecka.
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(210) 532942 (220) 2021 08 20
(731) KASSA JANUSZ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIKOS bags

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Worki do odkurzaczy.

(210) 532946 (220) 2021 08 18
(731) BMB TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BMB TECHNOLOGIE

(531) 26.04.01, 26.13.25, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej na-
stępujących towarów: agregatów malarskich, agregatów 
tynkarskich, agregatów do posadzek/wylewek, elektrona-
rzędzi do obróbki powierzchni ścian, drewna, oraz części 
do tych narzędzi, materiałów budowlanych: tynków, farb, 
płyt gipsowych.

(210) 532950 (220) 2021 08 20
(731) WÓJCIK ADAM, Rybno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW ADZIKOWY DWOREK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Usługi 
w zakresie bankietów, Zapewnianie pomieszczeń na uroczy-
stości, Usługi hotelowe, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracyjne, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów.

(210) 532955 (220) 2021 08 20
(731) MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) PARK MILIONA ŚWIATEŁ

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Elektryczne części przyłączeniowe, kompu-
tery, kable elektryczne, zdalne sterowniki, przekaźniki, prze-
łączniki elektryczne, transformatory elektryczne, 35 Usługi 
w zakresie: zgromadzenia na rzecz osób trzecich towarów 
takich jak urządzenia elektryczne, urządzenia i instalacje 
oświetleniowe, ozdoby choinkowe, urządzenia iluminacyjne, 
elementy dekoracyjne i ofert usług z nimi związanych po-
zwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowa-
nie, Organizowania wystaw i targów w celach handlowych 
i reklamowych, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, 
doradztwo i zarządzanie w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, Usługi reklamowe i marketingowe, Projektowania 
i tworzenia prezentacji w celach reklamowych, Dekorowania 
wystaw sklepowych, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi związane ze sportem i kulturą oraz organizowanie 
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sporto-
wych, Organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów 
sportowych, Usługi klubów fitness, klubów gier komputero-
wych, kręgielni, sal kinowych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, 42 Usługi w zakresie: projektowania dekoracji 
wnętrz, Projektowania dekoracji wolnych przestrzeni, w tym 
dróg, ulic, placów i parków, obiektów architektonicznych, 
Projektowania instalacji elektrycznych, Projektowania insta-
lacji oświetleniowych, Badań technicznych instalacji oświe-
tleniowych, technicznego doradztwa w zakresie instalacji 
elektrycznych, technicznego doradztwa w zakresie instalacji 
oświetleniowych, techniczne doradztwo w zakresie oświe-
tlenia, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz i wolnych 
przestrzeni.

(210) 532960 (220) 2021 08 21
(731) KOSSOWSKI ROCH, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Wawarzywniak
(510), (511) 31 Świeże owoce i warzywa, 39 Transport i dys-
trybucja owoców i warzyw.

(210) 532969 (220) 2021 08 22
(731) RAŹNIAK MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻŁOBEK ALA KOALA
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(531) 03.01.14, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Przyrządy do zabawy do użytku w przed-
szkolach i żłobkach, 41 Edukacja przedszkolna, 43 Opieka 
nad dziećmi w żłobkach, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki 
opieki dziennej, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki 
dla osób starszych, Usługi w zakresie żłobków, 45 Opieka nad 
dziećmi pod nieobecność rodziców.

(210) 532973 (220) 2021 08 18
(731) DENTALOVE CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Chirurgia, Doradztwo związane ze stomato-
logią, Endodoncja, Konsultacje dentystyczne, Kosmetyczny 
zabieg laserowy skóry, Pomoc stomatologiczna, Stomatolo-
gia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie infor-
macji na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usłu-
gi czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczące przyrzą-
dów stomatologicznych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
ortodontyczne, Usługi stomatologiczne z użyciem lasera, 
Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi 
w zakresie wybielania zębów, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Usuwanie laserowe pajączków naczynio-
wych, Wstawianie kamieni szlachetnych do protez denty-
stycznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, 
Zabiegi wykonywane z użyciem kwasu hialuronowego, Za-
biegi wykonywane z użyciem osocza, Zabiegi wykonywane 
z użyciem toksyny botulinowej.

(210) 532976 (220) 2021 08 23
(731) MICHALSKI BARTOSZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB KOX-BUD

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budowanie domów, Budowanie nierucho-
mości, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instala-
cja izolacji termicznej w budynkach, Izolacja ścian wewnętrz-
nych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Remontowanie 
budynków, Instalacja urządzeń łazienkowych, Odnawianie 
wyposażenia łazienek, Odnawianie wnętrz budynków, Usłu-
gi odnawiania mieszkań, Instalowanie wyposażenia kuchen-
nego, Instalowanie sprzętu kuchennego.

(210) 532978 (220) 2021 08 20
(731) KAPRYS POLSKI SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BROWAR DZIERŻONIÓW

(531) 25.01.15, 09.01.10, 19.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 532982 (220) 2021 08 19
(731) STAŃCZYK PRZEMYSŁAW, Sarbinowo
(540) (znak słowny)
(540) Delsana
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Administrowanie 
domami czynszowymi, 43 Domy turystyczne, Motele, Pen-
sjonaty, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego.

(210) 532984 (220) 2021 08 19
(731) POLSKA AGENCJA ENERGII ODNAWIALNEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Agencja Energii Odnawialnej

(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, Produk-
cja energii przez elektrownie, Wytwarzanie energii przez 
elektrownie słoneczne, Wytwarzanie energii ze źródeł od-
nawialnych, Wynajem i dzierżawa sprzętu do wytwarzania 
energii elektrycznej, Usługi doradcze związane z wytwarza-
niem energii, 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych, Doradztwo technologiczne 
w zakresie produkcji i używania energii, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych.

(210) 532989 (220) 2021 08 20
(731) WISZOWATY KAROLINA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MELLOV
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.18
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubi-
lerskie, kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne.

(210) 532993 (220) 2021 08 18
(731) EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zator

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART CHIPS

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 Chipsy ryżowe, Chipsy kukurydziane, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy tortilla, Chrupki kukurydziane, 
Chrupki ryżowe, Chrupki zbożowe, Przekąski na bazie kuku-
rydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, 
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski składające się głównie 
z ryżu, Przekąski składające się z produktów zbożowych, 
Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski 
z kukurydzy, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane 
z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, 
Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski przygotowane 
z mąki ziemniaczanej.

(210) 532994 (220) 2021 08 20
(731) MACHNIO MAŁGORZATA GERMAN, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERMAN

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Rowery sportowe, Szosowe rowery wyści-
gowe, Rowery składane, Rowery dziecięce, Rowery gór-
skie, Rowery szosowe, Rowery, Rowery trekingowe, Rowery  
elektryczne.

(210) 532995 (220) 2021 08 23
(731) WICHER KRZYSZTOF, Trzcianka
(540) (znak słowny)
(540) deckle
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 28 Deskorolki [sprzęt rekreacyjny], Deskorolki, 
Podwozia do deskorolek, Artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 533000 (220) 2021 08 18
(731) KRUK ADAM MEBSET, Tomice
(540) (znak słowny)
(540) MEBSET
(510), (511) 20 Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu, 
Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Meble do prze-
bieralni, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble 
ogrodowe drewniane, Meble do przechowywania, Meble 
biurowe metalowe, Meble zawierające łóżka, Szafki meta-
lowe [meble], Półki niemetalowe [meble], Meble, Narożniki 

[meble], Barki [meble], Meble kuchenne, Meble drewniane, 
Meble łazienkowe, Meble skórzane, Meble sklepowe, Ze-
wnętrzne meble, Półki [meble], Altany [meble], Kontuary 
[meble], Lustra [meble], Komody [meble], Meble domowe, 
Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble łączone, Kre-
densy [meble], Skrzynie [meble], Stoły [meble], Pufy [meble], 
Meble komputerowe, Szafy [meble], Konsole [meble], Me-
ble wypoczynkowe, Szafki [meble], Meble wielofunkcyjne, 
Gabloty [meble], Meble szkolne, Meble biurowe, Zagłówki 
[meble], Regały [meble], Siedzenia [meble], Toaletki [meble], 
Meble ogrodowe, Modułowe meble łazienkowe, Meble me-
talowe, Meble z listewek, Ściany działowe [meble], Rucho-
me podstawy [meble], Meble modułowe [kombinowane], 
Meble do oranżerii, Lady robocze [meble], Blaty kuchenne 
[meble], Barki przenośne [meble], Sprzęt biurowy [meble], 
Meble do wnętrz, Meble ogrodowe [patio], Biurka modu-
łowe [meble], Regały drewniane [meble], Rozkładane me-
ble z obiciem, Półki do przechowywania [meble], Elementy 
dzielące przestrzeń [meble], Komputerowe stanowiska pracy 
[meble], Ruchome przesłony (ekrany) [meble], Niemetalowe 
półki ścienne [meble], Meble z tworzyw sztucznych, Meble 
kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Me-
ble do pokojów dziecinnych, Dekoracyjne panele drewnia-
ne [meble], Półki z metalu [meble], Ścianki działowe nieme-
talowe [meble], Meble ogrodowe z aluminium, Segmenty 
do przechowywania [meble], Segmenty półek drewnianych 
[meble], Stoliki pod umywalkę [meble], Stojaki na ręczniki 
[meble], Meble domowe wykonane z drewna, Drewniane 
półki i stojaki [meble], Meble na miarę (do zabudowy), Meble 
wykonane z tworzyw sztucznych, Meble ogrodowe wyko-
nane z drewna, Meble wykonane z substytutów drewna, Me-
ble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble przystoso-
wane do użytku na zewnątrz, Meble z tworzyw sztucznych 
do łazienek, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, Krzesła, Poduszki na krzesła, Fo-
tele, Stoły, Stoliki, Materace, Meble wykonane ze stali, Meble 
ogrodowe z tworzyw sztucznych, Łóżka, Metalowe ramy łó-
żek, Ramy do łóżek, Szafy, Szafki, Drzwi do szaf, Garderoby, 
Biurka, Regały, Komody, Blaty na szafki, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami.

(210) 533009 (220) 2021 08 23
(731) INFRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bojszowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X INFRAX

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.09, 
29.01.12

(510), (511) 37 Budowa dróg, Budowa fundamentów dróg, 
Rozbieranie dróg, Konserwacja dróg, Uszczelnianie dróg, 
Układanie nawierzchni drogowych, Usługi budowlane, 
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Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowa au-
tostrad, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, Wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napę-
dem elektrycznym, Usługi wykonawców instalacji elektrycz-
nych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Wynajem ma-
szyn budowlanych, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń 
do użytku w budowie budynków, Budowa bloków miesz-
kalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, 
Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości przemy-
słowych, 39 Transport towarów, Usługi w zakresie transportu 
towarów.

(210) 533013 (220) 2021 08 23
(731) BEST MEALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST MEALS

(531) 11.01.04, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem (obsłu-
ga cateringowa).

(210) 533014 (220) 2021 08 23
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Friz

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Pro-
biotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy zioło-
we, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy zioło-
we w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Pre-
paraty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witami-

nowe, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutlenia-
jące suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne su-
plementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, Suplementy diety składające się z pierwiastków 
śladowych, 18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, 
Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, 
Torby podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, 
Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Port-
monetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, 
Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki 
kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne 
na dokumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na kar-
ty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, 
Parasole, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, 
Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemoniada.

(210) 533015 (220) 2021 08 23
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FRIZ
(510), (511) 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Pro-
biotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy zioło-
we, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy zioło-
we w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Pre-
paraty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witami-
nowe, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutlenia-
jące suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne su-
plementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, Suplementy diety składające się z pierwiastków 
śladowych, 18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, 
Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, 
Torby podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, 
Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Port-
monetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, 
Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki 
kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne 
na dokumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na kar-
ty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, 
Parasole, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, 
Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemoniada.

(210) 533016 (220) 2021 08 23
(731) STEFAŃSKI TOMASZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowny)
(540) RAW-POL. Wszystko do bezpiecznej pracy.
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne do pobrania, 16 Publikacje drukowane, Publikacje 
edukacyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje marketingo-
we, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym świad-
czonej on-line, w zakresie następujących towarów: odzież 
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, odzież 
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odblaskowa do zapobiegania wypadkom, artykuły odbla-
skowe do noszenia do zapobiegania wypadkom, odzież 
zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, ochronna odzież termiczna chroniąca przed wy-
padkami lub urazami, urządzenia zabezpieczające i ochron-
ne z wyłączeniem okularów i gogli, Urządzenia ostrzegaw-
cze do celów bezpieczeństwa, ochraniacze zabezpieczające 
ciało przed urazami, urządzenia do ochrony osobistej przed 
wypadkami, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki ra-
tunkowe, kominiarki chroniące przed wypadkami, napro-
mieniowaniem i ogniem, kurtki chroniące przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony ochronne 
[przeciw wypadkom lub urazom], ochraniacze klatki pier-
siowej przed wypadkami lub urazami [inne niż stosowane 
w sporcie], ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami 
[inne niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane 
do użytku w określonych zajęciach sportowych], ochrania-
cze na łokcie do ochrony przed wypadkami [inne niż artyku-
ły sportowe], nakolanniki dla robotników, spodnie chroniące 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety 
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, obuwie chro-
niące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, ma-
ski ochronne, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, maski do oddychania, inne 
niż do sztucznego oddychania, maski do nurkowania, ma-
ski do spawania, filtry do masek do oddychania, ochronne 
maski na twarz do kasków ochronnych, ochronne nakrycia 
głowy, ochraniacze twarzy do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, ochraniacze na oczy z wyłączeniem okularów 
i gogli, Ochraniacze na usta [osłony dziąseł], osłony głowy, 
ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub 
urazom, osłony ochronne na twarz, osłony oczu z wyłącze-
niem okularów i gogli, Kaski zabezpieczające, kaski ochron-
ne inne niż używane w sporcie, rękawice do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, rękawice azbestowe do ochrony 
przed wypadkami, rękawice do ochrony przed promienia-
mi rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice dla 
nurków, okulary spawalnicze, osłony ochronne na twarz dla 
robotników, ochronne osłony na twarz dla spawaczy, osłony 
zabezpieczające przed iskrami, siatki zabezpieczające przed 
wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, słu-
chawki z redukcją hałasu, aparatura zabezpieczająca przed 
upadkiem, linki bezpieczeństwa do ochrony przed upad-
kiem, osłony na twarz chroniące przed wypadkami w pracy, 
ochronniki słuchu, rękawice do czyszczenia do użytku do-
mowego, rękawice do prac domowych z tworzyw sztucz-
nych, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice 
gumowe do użytku domowego, rękawice ogrodnicze, ręka-
wice do polerowania, rękawice kuchenne, odzież i obuwie 
robocze jako profesjonalne zabezpieczenie dla robotników, 
41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów i seminariów 
związanych z bezpieczeństwem pracy, Organizowanie we-
binariów i szkoleń związanych z bezpieczeństwem pracy.

(210) 533019 (220) 2021 08 23
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GENZ
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błysz-
czyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid 
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki 

do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy 
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka 
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki 
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające 
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmety-
ki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i cia-
ła, Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, 
Serum do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ust-
nej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szam-
pony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmety-
ków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samo-
opalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probioty-
ki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Su-
plementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Kro-
ple witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Prepara-
ty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witamino-
we, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutleniają-
ce suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śla-
dowych, 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy 
komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Na-
grane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane 
filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty CD ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
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gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramo-
wanie do przetwarzania w chmurze, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, 
Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów 
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, 
Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania 
i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Pu-
blikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-

we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z pa-
pieru, Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artyku-
ły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kali-
graficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 
18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki 
damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby 
podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonet-
ki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe 
plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na do-
kumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kre-
dytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Para-
sole, 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogro-
dowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedze-
nia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], 
Meble do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biuro-
wy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble wielofunk-
cyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne, 
Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, 
Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, 
Szafki do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty 
na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, 
Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna 
kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kana-
pę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty 
na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia, 
Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Teksty-
lia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, 
Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne 
koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], 
Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Ko-
szule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kaptu-
rem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, 
Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dre-
sy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież trenin-
gowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krót-
kimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, 
Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Ko-
stiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie 
spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, 
Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właści-
wościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, 
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szali-
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ki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, 
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Panto-
fle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw 
sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bieli-
zna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki dam-
skie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akcesoria do pływa-
nia, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], 
Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, Deski 
do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane ba-
seny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flip-
pery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry kar-
ciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry muzyczne, Gry 
planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Kar-
ty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pływa-
nia, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, Piłki do ćwi-
czeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojaz-
dy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do za-
bawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny 
rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papiero-
we, Tuby strzelające na imprezy, Urządzenia do gier kompu-
terowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia 
pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zesta-
wy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, 
Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły 
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla 
gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski kar-
nawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody 
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Do-
mino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elek-
troniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjono-
wania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów spor-
towych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego stero-
wania konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Kon-
strukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyż-
worolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty, 
Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy 
gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przysto-
sowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia 
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na mone-
ty, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konso-
le do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery do gier kom-
puterowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] 
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 Lody, 
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, 
Przekąski słone na bazie zbóż, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napo-
je mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, 
Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cu-
kierki, Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 

Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowa-
ne, Wody mineralne, Cola, Lemoniada, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Administrowanie pro-
gramami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt finan-
sowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Fakturowanie, 
Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron 
internetowych, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Produkcja programów typu 
telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towa-
rów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów handlo-
wych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, 
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z media-
mi, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
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klamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promo-
cją sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie 
inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Analiza inwestycyjna, Crowdfunding, Do-
radztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo do-

tyczące inwestowania w nieruchomości, Doradcze usługi 
zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyjne, Doradz-
two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapita-
łowych, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Działalność finansowa, Dzierża-
wa lub wynajem budynków, Finansowanie nieruchomości, 
Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finan-
sowanie rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć 
biznesowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], Notowania giełdowe, Ocena i wycena nieru-
chomości, Organizowanie inwestycji, Organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, Organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizo-
wanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], Planowanie i zarządzanie 
finansowe, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Skompu-
teryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sponso-
rowanie finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usłu-
gi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieru-
chomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe, Usługi finansowe w zakre-
sie nieruchomości, Usługi finansowe związane z działalno-
ścią gospodarczą, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie 
zarządzania finansami, Usługi zarządzania majątkiem i nieru-
chomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, 
Wycena nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem do-
mów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem nierucho-
mości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budyn-
kami, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Za-
rządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomością, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbie-
ranie funduszy w celach finansowych, 37 Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, Nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsultacje budowla-
ne, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa stoisk 
i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budo-
wa fabryk, 38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie bezprzewodowe, Łącz-
ność telegraficzna, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Agencje informacyjne, Przesyłanie on-line kartek z życzenia-
mi, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Trans-



82 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT37/2021

fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów interne-
towych online, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi 
telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu tele-
komunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi trasowania i pod-
łączania do sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa da-
nych, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja 
dźwięku, wideo i informacji, Transmisja treści multimedial-
nych przez Internet, Usługi transmisji wideo na żądanie, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo 
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie online, Przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, Przesyłanie informacji 
drogą online, Nadawanie programów za pośrednictwem In-
ternetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmi-
sja danych audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi zwią-
zane z portalami telekomunikacyjnymi, Transmisja materia-
łów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, Usługi przesyłania i odbioru wiado-
mości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów 
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi komputero-
wych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapew-
nianie dostępu do informacji w Internecie, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Usługi w zakresie elektronicznej trans-
misji informacji, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, 
Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dub-
bing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, 
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywko-
wych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na ta-
śmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych typu co-
splay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów 
piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pi-
sanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozryw-
ka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja wi-
dowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 

on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów re-
klamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem 
pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia fil-
mowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, eduka-
cyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usłu-
gi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi pre-
zenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo, 
Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, 
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za po-
mocą internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio online 
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, au-
dio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach roz-
rywkowych, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakre-
sie publikowania online, Publikacje multimedialne, Udostęp-
nianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki online, Udo-
stępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Za-
pewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań wideo, Edycja 
nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów fil-
mowych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Pu-
blikowanie piosenek, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Anali-
zy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania technologiczne, Badania w dziedzinie budownic-
twa, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Opracowywanie platform kompute-
rowych, Opracowywanie projektów technicznych, Powiela-
nie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowa-
nie komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie urbani-
styczne, Rozsiewanie środków chemicznych w chmurach 
w celu wywołania deszczu, Stylizacja [wzornictwo przemy-
słowe], Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji online, Tworzenie zapasowych kopii 
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danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi w zakresie identyfikacji użyt-
kowników z wykorzystaniem technologii do transakcji han-
dlu elektronicznego, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programowa-
nie aplikacji multimedialnych, Pisanie programów kompute-
rowych, Projektowanie stron internetowych, Aktualizowanie 
stron internetowych, Programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, Tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi projek-
towania grafiki komputerowej, Usługi w zakresie grafiki kom-
puterowej, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla po-
trzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowa-
nie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 44 Usługi 
z zakresu szkółek roślin, Usługi medyczne, Usługi medycyny 
alternatywnej, Uprawa roślin, Sadzenie drzew w celu kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, Hodowla zwierząt, Doradz-
two w zakresie żywienia i odżywiania, Aromaterapia, Usługi 
fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Masaż.

(210) 533020 (220) 2021 08 23
(731) KARTPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25, 26.13.25, 07.11.10
(510), (511) 41 Organizacja wyścigów samochodowych.

(210) 533021 (220) 2021 08 23
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GENZIE
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błysz-
czyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid 
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki 
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy 
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka 
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki 
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające 
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmety-
ki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i cia-
ła, Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, 

Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, 
Serum do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ust-
nej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szam-
pony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmety-
ków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samo-
opalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probioty-
ki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Su-
plementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Kro-
ple witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Prepara-
ty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witamino-
we, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutleniają-
ce suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śla-
dowych, 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy 
komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Na-
grane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane 
filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty CD ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
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audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramo-
wanie do przetwarzania w chmurze, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, 
Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów 
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, 
Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania 
i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Pu-
blikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-
we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z pa-
pieru, Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artyku-
ły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kali-
graficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-

wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 
18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki 
damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby 
podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonet-
ki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe 
plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na do-
kumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kre-
dytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Para-
sole, 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogro-
dowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedze-
nia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], 
Meble do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biuro-
wy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble wielofunk-
cyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne, 
Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, 
Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, 
Szafki do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty 
na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, 
Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna 
kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kana-
pę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty 
na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia, 
Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Teksty-
lia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, 
Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne 
koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], 
Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Ko-
szule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kaptu-
rem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, 
Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dre-
sy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież trenin-
gowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krót-
kimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, 
Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Ko-
stiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie 
spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, 
Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właści-
wościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, 
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szali-
ki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, 
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Panto-
fle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw 
sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bieli-
zna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki dam-
skie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akcesoria do pływa-
nia, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], 
Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, Deski 
do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane ba-
seny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flip-
pery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry kar-
ciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry muzyczne, Gry 
planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
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Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Kar-
ty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pływa-
nia, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, Piłki do ćwi-
czeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojaz-
dy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do za-
bawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny 
rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papiero-
we, Tuby strzelające na imprezy, Urządzenia do gier kompu-
terowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia 
pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zesta-
wy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, 
Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły 
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla 
gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski kar-
nawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody 
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Do-
mino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elek-
troniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjono-
wania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów spor-
towych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego stero-
wania konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Kon-
strukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyż-
worolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty, 
Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy 
gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przysto-
sowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia 
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na mone-
ty, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konso-
le do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery do gier kom-
puterowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] 
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 Lody, 
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, 
Przekąski słone na bazie zbóż, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napo-
je mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, 
Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cu-
kierki, Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowa-
ne, Wody mineralne, Cola, Lemoniada, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Administrowanie pro-
gramami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt finan-
sowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Fakturowanie, 
Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo 

w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron 
internetowych, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Produkcja programów typu 
telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towa-
rów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów handlo-
wych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, 
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z media-
mi, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
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kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promo-
cją sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie 
inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Analiza inwestycyjna, Crowdfunding, Do-
radztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo do-
tyczące inwestowania w nieruchomości, Doradcze usługi 
zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyjne, Doradz-
two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapita-
łowych, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Działalność finansowa, Dzierża-
wa lub wynajem budynków, Finansowanie nieruchomości, 
Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finan-
sowanie rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć 
biznesowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], Notowania giełdowe, Ocena i wycena nieru-

chomości, Organizowanie inwestycji, Organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, Organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizo-
wanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], Planowanie i zarządzanie 
finansowe, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Skompu-
teryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sponso-
rowanie finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usłu-
gi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieru-
chomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe, Usługi finansowe w zakre-
sie nieruchomości, Usługi finansowe związane z działalno-
ścią gospodarczą, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie 
zarządzania finansami, Usługi zarządzania majątkiem i nieru-
chomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, 
Wycena nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem do-
mów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem nierucho-
mości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budyn-
kami, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Za-
rządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomością, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbie-
ranie funduszy w celach finansowych, 37 Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, Nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsultacje budowla-
ne, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa stoisk 
i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budo-
wa fabryk, 38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie bezprzewodowe, Łącz-
ność telegraficzna, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Agencje informacyjne, Przesyłanie on-line kartek z życzenia-
mi, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów interne-
towych online, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi 
telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu tele-
komunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi trasowania i pod-
łączania do sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa da-
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nych, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja 
dźwięku, wideo i informacji, Transmisja treści multimedial-
nych przez Internet, Usługi transmisji wideo na żądanie, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo 
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie online, Przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, Przesyłanie informacji 
drogą online, Nadawanie programów za pośrednictwem In-
ternetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmi-
sja danych audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi zwią-
zane z portalami telekomunikacyjnymi, Transmisja materia-
łów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści genero-
wanych przez użytkownika, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, Usługi przesyłania i odbioru wiado-
mości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów 
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi komputero-
wych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapew-
nianie dostępu do informacji w Internecie, Udostępnianie 
komputerowej bazy danych, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, Usługi w zakresie elektronicznej trans-
misji informacji, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, 
Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dub-
bing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, 
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywko-
wych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na ta-
śmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych typu co-
splay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów 
piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pi-
sanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozryw-
ka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja wi-
dowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów re-
klamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem 
pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia fil-
mowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 

sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, eduka-
cyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usłu-
gi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi pre-
zenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo, 
Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, 
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za po-
mocą internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio online 
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, au-
dio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach roz-
rywkowych, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakre-
sie publikowania online, Publikacje multimedialne, Udostęp-
nianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki online, Udo-
stępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Za-
pewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań wideo, Edycja 
nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów fil-
mowych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Pu-
blikowanie piosenek, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Anali-
zy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania technologiczne, Badania w dziedzinie budownic-
twa, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Opracowywanie platform kompute-
rowych, Opracowywanie projektów technicznych, Powiela-
nie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowa-
nie komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie urbani-
styczne, Rozsiewanie środków chemicznych w chmurach 
w celu wywołania deszczu, Stylizacja [wzornictwo przemy-
słowe], Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji online, Tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi w zakresie identyfikacji użyt-
kowników z wykorzystaniem technologii do transakcji han-
dlu elektronicznego, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programowa-
nie aplikacji multimedialnych, Pisanie programów kompute-
rowych, Projektowanie stron internetowych, Aktualizowanie 
stron internetowych, Programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, Tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi projek-
towania grafiki komputerowej, Usługi w zakresie grafiki kom-
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puterowej, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla po-
trzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowa-
nie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 44 Usługi 
z zakresu szkółek roślin, Usługi medyczne, Usługi medycyny 
alternatywnej, Uprawa roślin, Sadzenie drzew w celu kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, Hodowla zwierząt, Doradz-
two w zakresie żywienia i odżywiania, Aromaterapia, Usługi 
fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Masaż.

(210) 533026 (220) 2021 08 23
(731) POTULSKI ANDRZEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KASPO
(510), (511) 16 Samoprzylepne etykiety drukowane, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie: etykiety samoprzylepne, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: etykiety samoprzy-
lepne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: kas fiskalnych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: kas fiskalnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie: przyrządów do pomia-
ru wagi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: przyrządów 
do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: 
urządzeń pomiarowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie: urządzeń pomiarowych, 37 Ponowna kalibracja urządzeń 
przetwarzających dane, Serwisowanie kas fiskalnych, Ponow-
na kalibracja przyrządów do pomiaru wagi, Ponowna kalibra-
cja urządzeń pomiarowych, 42 Usługi w zakresie wzorcowania.

(210) 533027 (220) 2021 08 23
(731) POTULSKI ANDRZEJ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASPO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 26.11.02
(510), (511) 16 Samoprzylepne etykiety drukowane, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie: etykiety samoprzylepne, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: etykiety samoprzylep-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: kas fiskalnych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: kas fiskalnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie: przyrządów do pomiaru 
wagi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: przyrządów 
do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: 
urządzeń pomiarowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie: urządzeń pomiarowych, 37 Ponowna kalibracja urzą-
dzeń przetwarzających dane, Serwisowanie kas fiskalnych, 
Ponowna kalibracja przyrządów do pomiaru wagi, Ponowna 
kalibracja urządzeń pomiarowych, 42 Usługi w zakresie wzor-
cowania.

(210) 533031 (220) 2021 08 23
(731) SZULAKOWSKI IWO VELSANTIMO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dofenssé
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 533032 (220) 2021 08 23
(731) FINKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiNKO Gruppo Kowalczyk

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Aluminiowe drzwi do mieszkań, Aluminiowe 
drzwi ogrodowe, Aluminiowe powłoki do fasad, Aluminio-
we profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub 
informacyjnych, Aluminiowe ramy do okien przesuwnych, 
Drut aluminiowy, Drzwi aluminiowe, Półprodukty z alu-
minium lub jego stopów, Okna aluminiowe, Profile alumi-
niowe, 19 Ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, 
Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drew-
niane ramy okien, Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi 
drewniane, Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izo-
lacyjne z materiałów niemetalowych, Drzwi niemetalowe, 
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Zespoły okienne (Ramy 
niemetalowe -), Szkło płaskie [okienne] do budynków, Szkło 
okienne, Szklane drzwi przezroczyste do budynków, Szkla-
ne drzwi do budynków, Skrzynkowe (Okna -) niemetalowe, 
Ramy okienne z tworzyw sztucznych, Pionowo unoszone 
drzwi rolkowe [niemetalowe], Panele szklane do okien, Pa-
nele szklane do drzwi, Okna żaluzjowe niemetalowe, Okna 
żaluzjowe ze szkła do budynków, Okna witrażowe, Okna 
winylowe, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, 
nie z metalu, Okna niemetalowe, Okna pancerne posiada-
jące niemetalowe ramy, Okna dachowe wykonane z two-
rzyw sztucznych, Okna dachowe (nie z metalu), Niemeta-
lowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe 
futryny do drzwi, Niemetalowe futryny do drzwi ochron-
nych do budynków, Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, 
Niemetalowe drzwi przechylne do budynków, Niemeta-
lowe drzwi obrotowe, Kolorowe szkło okienne, Harmo-
nijkowe (Drzwi -) niemetalowe, Futryny (Niemetalowe -) 
do szklanych drzwi, Futryny drzwiowe niemetalowe, Fu-
tryny drzwiowe drewniane, Fasady okien (niemetalowe), 
Elementy ze szkła do szklenia, Elementy szklane do okien, 
Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, Drzwi wykonane 
z plastiku do budynków, Drzwi winylowe, Drzwi wahadło-
we niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi przesuwne, nieme-
talowe, Drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, Drzwi 
oszklone, niemetalowe, Drewniane ościeżnice drzwio-
we, Drzwi (Niemetalowe -) do użytku w garażach, Drzwi 
ochronne niemetalowe, 37 Wymiana ram okiennych, Wy-
miana okien, Szklenie okien, Naprawa okien, Naprawa i izo-
lacja połączeń okiennych, Montaż okuć okiennych, Montaż 
i naprawa żaluzji okiennych, Montaż folii okiennych, Mon-
taż drzwi i okien, Malowanie ram okiennych, Konserwacja 
okien, Izolacja termiczna okien, Instalowanie ram okien-
nych, Instalowanie okien, Instalowanie i naprawianie rolet 
okiennych, Instalacja folii okiennych, Naprawa rolet okien-
nych, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy 
szyb, okien i rolet, Instalacja urządzeń do otwierania drzwi, 
Instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, Mon-
taż okuć do drzwi, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Instala-
cja samozamykaczy do drzwi.

(210) 533035 (220) 2021 08 23
(731) MAZUR CEZARY HYDRO-FLEX, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MultiPRESS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 
26.04.18, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 26.04.03, 26.04.09, 
26.04.18

(510), (511) 7 Maszyny do produkcji przewodów, Pompy hy-
drauliczne, Rozdzielacze hydrauliczne, Szybkozłącza hydrau-
liczne, Zawory hydrauliczne, Złącza hydrauliczne, 17 Węże 
gumowe przemysłowe, Węże gumowe z oplotami metalo-
wymi lub tekstylnymi do zastosowania w hydraulice niskiego 
i wysokiego ciśnienia, Węże hydrauliczne.

(210) 533045 (220) 2021 08 23
(731) DULIAN MICHAŁ TIPI TAMBOO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAMBOO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 28 Artykuły do zabawy dla dzieci, Namioty 
do zabawy w pomieszczeniach, Zabawki dla dzieci.

(210) 533057 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) ENERGYLANDIA
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy na lodów-
kę, Etui na okulary, Słuchawki, Pamięć USB [pendrive], Ban-
ki energii, Futerały na słuchawki, 14 Breloki do kluczy [kół-
ka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
Chowane breloki do kluczy, Zegary i zegarki, 16 Notesy, No-
tesy kieszonkowe, Artykuły papiernicze do pisania, Zeszyty, 
Piórniki, Pióra i długopisy, Długopisy kolorowe, Pojemniki 
na długopisy, Zakładki do książek, 18 Plecaki, Torebki-worki, 
Worki ze sznurkiem, Płócienne torby na zakupy, Torby Szkol-
ne, Sportowe torby, Torby, Portfele, 21 Kubki, Kubki do kawy, 
Kubki do napojów, Kubki podróżne, Kubki termiczne, Szklane 
filiżanki, szklanki, kieliszki, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia 
i akcesoria barowe, Kielichy do napojów [puchary], Ozdobne 
kule szklane, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wyko-
nane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, 
zawarte w tej klasie, 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swe-
try [odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież 
sportowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chusty 
[odzież], Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, Bluzy 
sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurt-
ki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież do jazdy 
na motocyklu, 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, 
Karuzele do parków tematycznych, karuzele, kolejki i urzą-
dzenia do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, 
Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty do gry, 
Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zabawki 
[figurki] akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków 
tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na po-

trzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie usług 
w zakresie parków tematycznych, usługi związane z organi-
zowaniem i obsługą dyskotek, Usługi parków rozrywki, usługi 
parków wodnych, Centra rozrywki, Usługi klubów [dyskotek], 
usługi organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych 
i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez 
okolicznościowych, Organizowanie konkursów w celach roz-
rywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, 
usługi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wy-
najem wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, 
karuzeli, kolejek i urządzeń do parków tematycznych i weso-
łych miasteczek, Kabarety i dyskoteki, Organizowanie zawo-
dów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi, 
Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów 
sportowych, Organizowanie zawodów i turniejów zwią-
zanych z prowadzeniem pojazdów, Organizacja widowisk, 
Usługi placów zabaw, Usługi wesołych miasteczek, Organi-
zowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Or-
ganizacja rajdów samochodowych, Organizowanie rajdów 
motocyklowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów 
samochodowych, Organizowanie wyścigów dookoła świata, 
Organizowanie wyścigów motocyklowych, Organizowanie 
wyścigów pojazdów, Organizowanie wyścigów samocho-
dowych, Organizowanie zawodów wyścigowych, Rozrywka 
w postaci wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigów samochodowych, Usługi 
rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, Szkolenia 
w zakresie wyścigów samochodowych, Szkolenie z prowa-
dzenia pojazdów wyścigowych, 43 Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi snack-ba-
rów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów 
kawowych, usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Lodziarnie.

(210) 533059 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) ENERGYLANDIA RALLY TEAM
(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry 
[odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież 
sportowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chu-
sty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, 
Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszu-
le, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do jazdy na motocyklu, 28 Wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych mia-
steczkach, Karuzele do parków tematycznych, Karuzele, ko-
lejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych mia-
steczek, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety 
na imprezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Karty do gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyści-
gowe, Zabawki [figurki] akcji, 39 Usługi kierowców, Usługi 
kierowców, w szczególności rajdowych, Usługi kierowców, 
w szczególności wyścigowych, Wynajem pojazdów z kie-
rowcą, Wynajem pojazdów z kierowcą, w szczególności 
z kierowcą rajdowym, Wynajem pojazdów z kierowcą, 
w szczególności z kierowcą wyścigowym, Wypożyczanie 
samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w szczególności rajdowych, 41 Usługi w zakresie parków 
rozrywki i parków tematycznych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, 
Świadczenie usług w zakresie parków tematycznych, Usłu-
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gi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi 
parków rozrywki, Usługi parków wodnych, Centra rozryw-
ki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi organizowania i pro-
wadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi 
organizowania i prowadzenia imprez sportowych, Usługi 
organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, 
Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Usługi 
organizowania i prowadzenia koncertów, Usługi produkcji 
widowisk i przedstawień teatralnych, Wynajem wyposaże-
nia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek 
i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 
Kabarety i dyskoteki, Organizowanie zawodów i turniejów 
związanych z wyścigami samochodowymi, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Or-
ganizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadze-
niem pojazdów, Organizacja widowisk, Usługi placów za-
baw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, produk-
cja i wystawianie spektakli teatralnych, Organizacja rajdów 
samochodowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, 
Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, 
Organizowanie wyścigów dookoła świata, Organizowanie 
wyścigów motocyklowych, Organizowanie wyścigów po-
jazdów, Organizacja wyścigów samochodowych, Organi-
zowanie zawodów wyścigowych, Rozrywka w postaci wy-
ścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczone 
na torze wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigowym, Szkolenia w zakresie 
wyścigów samochodowych, Szkolenie z prowadzenia po-
jazdów wyścigowych.

(210) 533060 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) EXTREME ENERGYLANDIA
(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry 
[odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież 
sportowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chu-
sty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, 
Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszu-
le, Kurtki, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
do jazdy na motocyklu, 28 Wyposażenie placów zabaw 
i wesołych miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych mia-
steczkach, Karuzele do parków tematycznych, Karuzele, ko-
lejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych mia-
steczek, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety 
na imprezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Karty do gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyści-
gowe, Zabawki [figurki] akcji, 39 Usługi kierowców, Usługi 
kierowców, w szczególności rajdowych, Usługi kierowców, 
w szczególności wyścigowych, Wynajem pojazdów z kie-
rowcą, Wynajem pojazdów z kierowcą, w szczególności 
z kierowcą rajdowym, Wynajem pojazdów z kierowcą, 
w szczególności z kierowcą wyścigowym, Wypożyczanie 
samochodów wyścigowych, Wypożyczanie samochodów, 
w szczególności rajdowych, 41 Usługi w zakresie parków 
rozrywki i parków tematycznych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, 
Świadczenie usług w zakresie parków tematycznych, Usłu-
gi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi 
parków rozrywki, Usługi parków wodnych, Centra rozryw-
ki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi organizowania i pro-
wadzenia imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi 
organizowania i prowadzenia imprez sportowych, Usługi 
organizowania i prowadzenia imprez okolicznościowych, 

Organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, Usługi 
organizowania i prowadzenia koncertów, Usługi produkcji 
widowisk i przedstawień teatralnych, Wynajem wyposaże-
nia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek 
i urządzeń do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 
Kabarety i dyskoteki, Organizowanie zawodów i turniejów 
związanych z wyścigami samochodowymi, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Or-
ganizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadze-
niem pojazdów, Organizacja widowisk, Usługi placów za-
baw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, produk-
cja i wystawianie spektakli teatralnych, Organizacja rajdów 
samochodowych, Organizowanie rajdów motocyklowych, 
Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, 
Organizowanie wyścigów dookoła świata, Organizowanie 
wyścigów motocyklowych, Organizowanie wyścigów po-
jazdów, Organizacja wyścigów samochodowych, Organi-
zowanie zawodów wyścigowych, Rozrywka w postaci wy-
ścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczone 
na torze wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone na torze wyścigowym, Szkolenia w zakresie 
wyścigów samochodowych, Szkolenie z prowadzenia po-
jazdów wyścigowych.

(210) 533061 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK GOCZAŁ ENERGYLANDIA RALLY TEAM

(531) 09.07.21, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.02.07, 26.13.01, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.14

(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], 
Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, 
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurtki, Odzież dla 
kierowców samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu, 
39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, w szczególności raj-
dowych, Usługi kierowców, w szczególności wyścigowych, 
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem pojazdów z kie-
rowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem po-
jazdów z kierowcą, w szczególności z kierowcą wyścigowym, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
samochodów, w szczególności rajdowych.

(210) 533062 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MICHAŁ GOCZAŁ ENERGYLANDIA RALLY TEAM

(531) 09.07.21, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.02.07, 26.13.01, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.14

(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], 
Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, 
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurtki, Odzież dla 
kierowców samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu, 
39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, w szczególności raj-
dowych, Usługi kierowców, w szczególności wyścigowych, 
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem pojazdów z kie-
rowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem po-
jazdów z kierowcą, w szczególności z kierowcą wyścigowym, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
samochodów, w szczególności rajdowych.

(210) 533063 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERYK GOCZAŁ ENERGYLANDIA RALLY TEAM

(531) 09.07.21, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.02.07, 26.13.01, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.14

(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], 
Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, 
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurtki, Odzież dla 
kierowców samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu, 
39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, w szczególności raj-
dowych, Usługi kierowców, w szczególności wyścigowych, 
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem pojazdów z kie-
rowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem po-
jazdów z kierowcą, w szczególności z kierowcą wyścigowym, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
samochodów, w szczególności rajdowych.

(210) 533064 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERYK GOCZAŁ EXTREME ENERGYLANDIA

(531) 18.01.01, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.06, 26.13.99, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], 
Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, 
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurtki, Odzież dla 
kierowców samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu, 
39 Usługi kierowców, Usługi kierowców, w szczególności raj-
dowych, Usługi kierowców, w szczególności wyścigowych, 
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem pojazdów z kie-
rowcą, w szczególności z kierowcą rajdowym, Wynajem po-
jazdów z kierowcą, w szczególności z kierowcą wyścigowym, 
Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie 
samochodów, w szczególności rajdowych.

(210) 533065 (220) 2021 08 24
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Goczał Family ENERGYLANDIA

(531) 16.03.05, 07.11.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.04, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 25 Topy [odzież], Szaliki [odzież], Swetry [odzież], 
Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski [odzież], Odzież sportowa, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież, Chusty [odzież], 
Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, 
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Koszule, Kurtki, Odzież dla 
kierowców samochodowych, Odzież do jazdy na motocyklu.

(210) 533066 (220) 2021 08 24
(731) GOGLOBAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Wrocławska

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GLOBAL24

(531) 26.01.18, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurier-
skie, Usługi kurierskie dotyczące towarów, Usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania paczek, Usługi kurierskie w zakresie 
dostarczania wiadomości, Usługi kurierskie w zakresie do-
starczania pakunków, Usługi kurierskie w zakresie transpor-
towania ładunków, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
listów, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 
Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Transport i skła-
dowanie towarów, Transport drogą kurierską, Magazynowa-
nie, Magazynowanie towarów, Magazynowanie ładunków, 
Magazynowanie paczek, Magazynowanie i składowanie, 
Magazynowanie ładunku przed transportem, Usługi zwią-
zane z magazynowaniem towarów, Profesjonalne doradz-
two w zakresie transportu, Skomputeryzowane planowanie 
związane z transportem.

(210) 533067 (220) 2021 08 24
(731) RÓŻANOWSKI TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻANA PIEKARNIA CUKIERNIA KAWIARNIA

(531) 05.07.02, 02.09.01, 05.05.01, 05.05.20, 27.05.09, 27.05.10, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni, Ser-
wowanie jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków 
i napojów.

(210) 533078 (220) 2021 08 24
(731) KĄKOLEWSKI RADOSŁAW, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) 66400
(510), (511) 25 Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, 
Bokserki, Buty sportowe, Czapki [nakrycia głowy], Dziani-
na [odzież], Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszul-
ki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed 
promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, 
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Legginsy, Nakrycia głowy, Obuwie, Obuwie plażo-
we, Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, 
Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież z imitacji skóry, 
Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Paski [odzież], 
Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pikowane kurt-
ki [odzież], Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, 
Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Skarpetki, Skarpetki wchła-

niające pot, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Swe-
try, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze.

(210) 533084 (220) 2021 08 24
(731) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO SYNERGY LIGHT
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], Usługi trenerskie, Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Kultura fizyczna, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi w zakresie treningu 
fizycznego, Wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem 
pojazdów], Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi trenerskie 
w zakresie sportu, Usługi w zakresie treningu sprawności fi-
zycznej, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usłu-
gi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach 
kulturalnych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja spor-
towa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Kursy szkole-
niowe dotyczące zajęć sportowych, Nadzorowanie ćwiczeń 
fizycznych, Organizacja imprez sportowych, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, 
Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Zapewnianie in-
struktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.

(210) 533091 (220) 2021 08 23
(731) DAWID FORYSIAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NUX APARTMENTS
(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie bu-
dynków, Nadzór nad remontami budynków, Usługi w za-
kresie remontów budynków, Usługi doradcze dotyczące re-
montów budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów 
budynków, Usługi malowania dekoracyjnego, Malowanie 
i prace dekoratorskie w budynkach, Usługi w zakresie ma-
lowania i prac dekoratorskich, Malowanie powierzchni we-
wnętrznych i zewnętrznych, Usługi tynkowania, Brukarstwo 
i kafelkowanie, Budowa domów, Budowa pomieszczeń, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Bu-
downictwo, Informacja o naprawach, Instalacja mebli, Insta-
lacja systemów oświetleniowych, Instalacja urządzeń klima-
tyzacyjnych, Instalacja urządzeń łazienkowych, Instalowanie 
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, 
Instalowanie wyposażenia budynków, Konserwacja budyn-
ków, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja nieru-
chomości, Konsultacje budowlane, Montaż podłóg drewnia-
nych, Montaż podłóg laminowanych, Murarstwo, Renowacja 
budynków, Tapetowanie, Usługi budowlane w zakresie bu-
dynków mieszkalnych, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Usługi odnawiania mieszkań.

(210) 533097 (220) 2021 08 23
(731) FORYSIAK DAWID, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOOVIN INTERIORS
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projek-
towanie wnętrz budynków, Projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projekto-
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wanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi 
w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi architektury 
wnętrz, Usługi projektowania wnętrz budynków, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Profesjonalne doradztwo doty-
czące projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowa-
nia wnętrz sklepów, Usługi konsultacyjne w zakresie projek-
towania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usłu-
gi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, 
Usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz stat-
ków, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
budynków, Usługi projektowania wnętrz uwzględniające 
zasady feng shui, Świadczenie usług w zakresie projektowa-
nia wnętrz samochodów, Usługi informacyjne dotyczące łą-
czenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi 
informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi informacyjne 
dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do ce-
lów projektowania wnętrz, Udostępnianie strony interne-
towej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej, 
Architektura, Usługi architektoniczne, Projektowanie archi-
tektoniczne, Badania dotyczące architektury, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie architektury, Usługi doradcze z zakre-
su architektury, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
projektowania dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, Przygotowywanie projektu archi-
tektonicznego, Usługi architektoniczne i planowania urbani-
stycznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, 
Badania architektoniczne, Przygotowywanie planów archi-
tektonicznych, Zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 533098 (220) 2021 08 23
(731) CHACHULSKA-OWCZAREK MAŁGORZATA BOLSA, 

Kielce
(540) (znak słowny)
(540) BOLSA
(510), (511) 18 Torby, Torebki, Aktówki, teczki, Bagaże po-
dróżne, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui 
na klucze, Etui na karty kredytowe, Etykiety skórzane, Ko-
pertówki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry bagażo-
we, Nosidełka dla zwierząt [torby], Parasole i parasolki, Pasy 
do bagażu, Plecaki, Paski do torebek na ramię, Podróżne tor-
by na ubranie, Portfele, Sakwy, Saszetki biodrowe, Sportowe 
torby, Teczki i aktówki, Torby podróżne, Torebki na biodra 
[nerki], Uchwyty do toreb, Walizki, Walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Ze-
stawy podróżne, 25 Odzież, Obuwie, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki 
jako odzież, Rękawiczki z jednym palcem, Paski, Paski do bu-
tów, Paski skórzane [odzież], Paski wykonane z imitacji skóry, 
Maski ochronne [odzież], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torebkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z baga-
żami podróżnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z etui, futerałami na dokumenty, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z etui na klucze, Usługi sprzedaży detalicznej 

w zwitku z etui na karty kredytowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kosmetyczkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kuframi bagażowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z parasolami i parasolkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z uchwytami do toreb, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z walizami, torbami podróż-
nymi, torbami, portfelami i innymi artykułami służącymi 
do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z rękawiczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
skami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maskami 
ochronnymi [odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bagażami podróżny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui, futerałami 
na dokumenty, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui 
na klucze, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui na kar-
ty kredytowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosme-
tyczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kuframi ba-
gażowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasola-
mi i parasolkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ple-
cakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z uchwytami do toreb, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizami, torbami 
podróżnymi, torbami, portfelami i innymi artykułami służą-
cymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z rękawiczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paskami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami 
ochronnymi [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 533099 (220) 2021 08 23
(731) FORYSIAK DAWID, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOVIN INTERIORS

(531) 26.05.03, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projek-
towanie wnętrz budynków, Projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projekto-
wanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi 
w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych, Planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi architektury 
wnętrz, Usługi projektowania wnętrz budynków, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Profesjonalne doradztwo doty-
czące projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowa-
nia wnętrz sklepów, Usługi konsultacyjne w zakresie projek-
towania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania 
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wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usłu-
gi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, 
Usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz stat-
ków, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
budynków, Usługi projektowania wnętrz uwzględniające 
zasady feng shui, Świadczenie usług w zakresie projektowa-
nia wnętrz samochodów, Usługi informacyjne dotyczące łą-
czenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi 
informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi informacyjne 
dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do ce-
lów projektowania wnętrz, Udostępnianie strony interne-
towej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej, 
Architektura, Usługi architektoniczne, Projektowanie archi-
tektoniczne, Badania dotyczące architektury, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie architektury, Usługi doradcze z zakre-
su architektury, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
projektowania dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, Przygotowywanie projektu archi-
tektonicznego, Usługi architektoniczne i planowania urbani-
stycznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, 
Badania architektoniczne, Przygotowywanie planów archi-
tektonicznych, Zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 533100 (220) 2021 08 23
(731) FORYSIAK DAWID, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUX APARTMENTS

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie bu-
dynków, Nadzór nad remontami budynków, Usługi w za-
kresie remontów budynków, Usługi doradcze dotyczące re-
montów budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów 
budynków, Usługi malowania dekoracyjnego, Malowanie 
i prace dekoratorskie w budynkach, Usługi w zakresie ma-
lowania i prac dekoratorskich, Malowanie powierzchni we-
wnętrznych i zewnętrznych, Usługi tynkowania, Brukarstwo 
i kafelkowanie, Budowa domów, Budowa pomieszczeń, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Bu-
downictwo, Informacja o naprawach, Instalacja mebli, Insta-
lacja systemów oświetleniowych, Instalacja urządzeń klima-
tyzacyjnych, Instalacja urządzeń łazienkowych, Instalowanie 
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, 
Instalowanie wyposażenia budynków, Konserwacja budyn-
ków, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja nieru-
chomości, Konsultacje budowlane, Montaż podłóg drewnia-
nych, Montaż podłóg laminowanych, Murarstwo, Renowacja 
budynków, Tapetowanie, Usługi budowlane w zakresie bu-
dynków mieszkalnych, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Usługi odnawiania mieszkań.

(210) 533122 (220) 2021 08 25
(731) GRABOWY EDWARD, Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARE METALE AD

(531) 01.01.02, 26.01.01, 26.01.10, 23.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 533133 (220) 2021 08 25
(731) CZYSZCZOŃ AGNIESZKA DUŻY LOLEK, Libiąż
(540) (znak słowny)
(540) duży lolek
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym również wysyłkowo i za pośrednictwem Internetu, 
w zakresie odzieży i dodatków odzieżowych, a w szczegól-
ności: spodenek, spodni dresowych, jeansów, koszul, bluzek, 
koszulek bez rękawów, polówek, swetrów, kurtek, pasków 
do spodni.

(210) 533136 (220) 2021 08 25
(731) MAKARUK BARTŁOMIEJ MULTIVITALIS, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) MULTIVITALIS
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Usługi elektroterapii dla fizjote-
rapii, Usługi fizjoterapii, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Usługi medyczne, Badanie sprawności fizycznej, 
Masaż, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilita-
cja, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.

(210) 533150 (220) 2021 08 25
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEALTHY NATURAL 4 dogs VEGAN PRODUCTS
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(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 3 Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodo-
ranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Szampony dla 
zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 
5 Środki do mycia psów [insektycydy], Lecznicze szampony 
dla zwierząt domowych, Owadobójcze szampony dla zwie-
rząt, Dezodoranty do kuwet, Suplementy diety dla zwierząt, 
Środki odstraszające insekty dla psów, Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Obro-
że przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Biologiczne preparaty 
do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do celów 
weterynaryjnych, Preparaty diagnostyczne do celów we-
terynaryjnych, Preparaty enzymatyczne do celów wetery-
naryjnych, Preparaty przeciwpasożytnicze, 35 Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Reklama, Organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udzielanie infor-
macji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, 
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z produktami kosme-
tycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detaliczne] 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toa-
letowymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego.

(210) 533153 (220) 2021 08 25
(731) CONDE KLUZ IGA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG BOBA

(531) 02.01.01, 02.01.18, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.18, 11.03.25, 27.05.01

(510), (511) 30 Herbaty, herbaty owocowe, czarne, zielone, 
czerwone, herbaty aromatyzowane.

(210) 533172 (220) 2018 07 30
(731) Ilyon Dynamics Ltd, Rosh Haayin, IL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bubble SHOOTER

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Programy gier komputerowych do pobierania, 
Programy do gier komputerowych do pobierania przez Inter-
net, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku na te-
lefonach komórkowych, Oprogramowanie gier, Oprogramo-
wanie gier, Pobieralne gry komputerowe, Programy kompu-
terowe nagrane, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
gier, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Urządzenia do gier 
komputerowych, Oprogramowanie do gier komputerowych 
dostarczane z Internetu, Oprogramowanie interaktywne, Pu-
blikacje w formie elektronicznej do pobrania, 41 Zapewnia-
nie rozrywki online, Usługi gier online, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Gry internetowe niepobieralne, Usługi w zakresie gier zręcz-
nościowych, Usługi gier wideo dla jednego gracza, Usługi 
gier wideo stanowiących łamigłówki, Usługi rozrywkowe, 
mianowicie gry komputerowe online, Usługi rozrywkowe, 
mianowicie przeprowadzanie konkursów online oraz orga-
nizowanie, planowanie i realizowanie imprez rozrywkowych 
i związanych z grami, dla graczy gier komputerowych i grup 
ze wspólnymi zainteresowaniami, za pośrednictwem strony 
internetowej.

(210) 533309 (220) 2021 08 30
(731) J&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cekanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ponzio

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Nity metalowe, Metalowe blokady do zam-
ków na oknach, Metalowe, dachowe okna półkoliste [okna], 
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe 
ekrany przeciw owadom montowane na oknach, Okna 
aluminiowe, Okna pancerne posiadające ramy metalowe, 
Metalowe przeciwciężary okna, Metalowe kraty na okna, 
Metalowe okna, Metalowe okna dachowe, Metalowe okna 
dachowe w kształcie kopuły, Metalowe okna podnoszone, 
Metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, Meta-
lowe świetliki [okna], Drzwi i okna metalowe, Kratki wentyla-
cyjne (z metalu) do montowania w oknach, Okna dachowe 
metalowe, Okna metalowe, Okna ścienne z metalu, Pasy 
ołowiowe do użytku na oknach, Fasady metalowe, Metalo-
we fasady okienne, 17 Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie 
do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, 
wszystkie niemetalowe, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie 
i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Ogra-
niczniki otwarcia okna, gumowe, 19 Niemetalowe konstruk-
cje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Niemetalowe fasady, Fasady okien (nieme-
talowe), Fasady z materiałów niemetalowych, Dachowe na-
świetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, Okna 
dachowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane z two-
rzyw sztucznych, Okna niemetalowe, Okna pancerne posia-
dające niemetalowe ramy, Okna przesuwne w płaszczyźnie 
pionowej, nie z metalu, Okna świetlikowe wykonane z mate-
riałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, Okna 
szklane, Okna żaluzjowe ze szkła do budynków, Okna żalu-
zjowe niemetalowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi szklarskie, wstawianie, 
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konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Ponowna obróbka 
powierzchni fasad, 40 Laminowanie tworzyw sztucznych, 
Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka 
i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka i przetwa-
rzanie materiałów z tworzyw sztucznych.

(210) 533354 (220) 2021 08 31
(731) NUTRI PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRI PRO SPORT

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Lecznicze suplementy do pasz dla 
zwierząt, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, 
Mineralne suplementy odżywcze, Naturalne suplementy 
diety do leczenia klaustrofobii, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Pro-
biotyki (suplementy), Przeciwutleniające suplementy, Prze-
ciwutleniające suplementy diety, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suple-
menty diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli 
cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające 
się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się 
głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie 
z wapnia, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety stosowane 
w poście modyfikowanym, Suplementy diety w płynie, Su-
plementy diety w proszku zawierające zarodniki Ganoderma 
lucidum, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy 
diety z chlorelli, Suplementy diety z cynkiem, Suplemen-
ty diety z kwasem foliowym, Suplementy diety z pszenicy, 
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy 
diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suple-
menty diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
alginiany, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, 
Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy 
diety zawierające pyłek sosnowy, Suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające en-
zymy, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Suplementy odżywcze składające się głównie z ma-
gnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z wap-
nia, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, 
Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Su-

plementy odżywcze w płynie, Suplementy prebiotyczne, 
Suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów 
medycznych, Suplementy z wapniem, Suplementy z siarą, 
Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suple-
menty żywnościowe, Suplementy żywnościowe w postaci 
proszku, Suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, 
zawierające żeń-szeń, Suplementy żywnościowe wspoma-
gające zdrowie, zawierające czerwony żeń-szeń, Tabletki 
zawierające wapń jako suplementy diety, Zdrowotne su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym.

(210) 533511 (220) 2021 09 03
(731) TURAWA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowa-
nie działalnością handlową w zakresie programów akcji pra-
cowniczych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek], Reklama radiowa, Reklama za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośred-
nictwem telefonu, Wynajmowanie powierzchni na cele re-
klamowe, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Przygotowywa-
nie reklam prasowych, Promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów druko-
wanych i konkursy promocyjne, Promowanie sprzedaży to-
warów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób 
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, Rozlepianie plakatów reklamowych, Pokazy 
towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organiza-
cja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi 
w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez 
dostęp do komputerowych baz danych, 36 Dzierżawa nie-
ruchomości [tylko nieruchomości], Wynajem nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nierucho-
mościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Orga-
nizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie 
dzierżawy [tylko nieruchomości], Wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych [nieruchomości], Organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
Pobieranie czynszu.

(210) 533550 (220) 2021 09 04
(731) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stróże
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M

(531) 29.01.15, 01.15.15, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 
27.05.04, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21

(510), (511) 30 Miód, Miód biologiczny do spożycia przez 
ludzi, Miód [do celów spożywczych], Miód naturalny, Miód 
ziołowy, Naturalny miód dojrzały, Substytuty miodu, Zioło-
wo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], Surowe 
plastry miodu, Glazury miodowe do szynki, Mleczko pszcze-
le, Naturalne substancje słodzące, Propolis, Propolis (kit 
pszczeli) spożywczy, Produkty spożywcze z cukru do przy-
rządzania deserów, Batoniki zbożowe będące zamiennikami 

posiłków, Owoce pod kruszonką, Popcorn smakowy, Przeką-
ski wieloziarniste, Zbitki owsiane zawierające suszone owo-
ce, Mieszanki do lukrowania, Dodatki smakowe do napojów, 
inne niż olejki eteryczne, Preparaty aromatyczne do cukier-
ków, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, 35 Dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Mar-
keting internetowy, Marketing cyfrowy, Oferowanie próbek 
produktów, Promocja sprzedaży, Usługi związane z publicz-
ną prezentacją produktów, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem inter-
netu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Udzielanie porad dla konsumentów o produk-
tach, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 530394, 530581, 531521, 531524, 531530, 531531, 531533, 531774, 532882, 532895

2 531521, 531524, 531530, 531531, 531533, 531906

3 509621, 515352, 527450, 529885, 531003, 531857, 531984, 532249, 532436, 532586, 532849, 532911, 533019, 
533021, 533150

4 532525, 532849

5 529441, 529885, 530284, 531375, 531378, 531787, 531788, 531789, 531857, 531896, 531984, 532268, 532696, 
532838, 532849, 532911, 533014, 533015, 533019, 533021, 533150, 533354

6 528992, 529127, 530631, 531270, 531703, 531705, 532735, 532866, 533032, 533309

7 510752, 529127, 530184, 530631, 531270, 532136, 532735, 532779, 532780, 532882, 532895, 532942, 533035

8 530184, 531650

9 470181, 510752, 512079, 521653, 524620, 529902, 529903, 530092, 530158, 530284, 531022, 531723, 531868, 
532428, 532571, 532572, 532700, 532701, 532702, 532820, 532855, 532866, 532882, 532905, 532937, 532955, 
533016, 533019, 533021, 533057, 533172

10 530158, 530284, 530301, 532268, 532897

11 528992, 530092, 530559, 531270, 532128, 532442, 532735

12 529127, 529401, 529902, 529903, 530092, 532136, 532994, 532995

14 532651, 532708, 532710, 532711, 532849, 532989, 533019, 533021, 533057

16 470181, 510752, 521653, 530284, 530720, 531263, 531723, 531745, 532428, 532493, 532495, 532586, 532651, 
532700, 532701, 532820, 532855, 532870, 532921, 533016, 533019, 533021, 533026, 533027, 533057

17 529127, 531521, 531524, 531530, 531531, 531533, 532136, 532882, 533035, 533309

18 530257, 531723, 531877, 533014, 533015, 533019, 533021, 533057, 533098

19 530559, 531521, 531524, 531530, 531531, 531533, 532895, 532896, 533032, 533309

20 515413, 531336, 532769, 532879, 533000, 533019, 533021

21 529803, 530284, 531650, 533057

22 530284, 530631

24 515413, 533019, 533021

25 530120, 530128, 530257, 530284, 530625, 530925, 531723, 531877, 532263, 532367, 532826, 532829, 532834, 
532854, 532917, 532934, 532995, 533019, 533021, 533031, 533057, 533059, 533060, 533061, 533062, 533063, 
533064, 533065, 533078, 533098, 533122

26 530625

27 515413

28 515413, 532493, 532495, 532531, 532688, 532969, 532995, 533019, 533021, 533045, 533057, 533059, 533060

29 512267, 530391, 530445, 530929, 530998, 531410, 531427, 532623

30 512267, 518040, 530391, 530394, 530399, 530445, 530703, 530998, 531003, 531673, 531819, 532065, 532072, 
532074, 532075, 532079, 532239, 532564, 532849, 532935, 532993, 533019, 533021, 533153, 533550

31 531997, 532960

32 504575, 512267, 520694, 520695, 530108, 530189, 530192, 530998, 531237, 531239, 531320, 531964, 532978, 
533014, 533015, 533019, 533021

33 520694, 520695, 531237, 531239, 531303, 531964

34 513288
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1 2

35 470181, 510752, 512079, 515413, 524620, 527320, 529803, 529885, 530092, 530120, 530155, 530176, 530177, 
530184, 530271, 530518, 530549, 530625, 530665, 530929, 531003, 531022, 531336, 531521, 531524, 531530, 
531531, 531533, 531723, 531742, 531877, 531964, 532117, 532152, 532249, 532340, 532341, 532342, 532428, 
532532, 532549, 532586, 532613, 532615, 532617, 532653, 532667, 532669, 532688, 532696, 532702, 532708, 
532710, 532711, 532728, 532730, 532735, 532754, 532757, 532779, 532780, 532826, 532829, 532842, 532849, 
532855, 532858, 532859, 532872, 532874, 532882, 532899, 532901, 532914, 532915, 532920, 532921, 532932, 
532946, 532955, 533000, 533016, 533019, 533021, 533026, 533027, 533067, 533098, 533122, 533133, 533150, 
533511, 533550

36 470181, 528941, 530130, 530176, 530177, 530518, 531346, 532117, 532342, 532478, 532754, 532808, 532810, 
532869, 532899, 532905, 532982, 533019, 533021, 533511

37 510752, 512079, 531022, 532342, 532600, 532699, 532754, 532848, 532858, 532859, 532882, 532899, 532909, 
532910, 532918, 532976, 533009, 533019, 533021, 533026, 533027, 533032, 533091, 533100, 533309

38 470181, 512079, 531022, 531263, 531868, 532117, 532613, 532615, 532617, 533019, 533021

39 470181, 526513, 530176, 530177, 530518, 531726, 532117, 532202, 532858, 532859, 532868, 532899, 532960, 
533009, 533059, 533060, 533061, 533062, 533063, 533064, 533066

40 531745, 532779, 532780, 532984, 533309

41 521653, 524620, 530118, 530130, 530665, 530720, 531003, 531022, 531171, 531238, 531263, 531346, 531711, 
531723, 531742, 531745, 531964, 532152, 532245, 532249, 532260, 532411, 532428, 532480, 532493, 532495, 
532549, 532571, 532572, 532586, 532613, 532615, 532617, 532700, 532701, 532702, 532708, 532710, 532711, 
532820, 532855, 532872, 532874, 532899, 532901, 532911, 532920, 532921, 532923, 532955, 532969, 533016, 
533019, 533020, 533021, 533057, 533059, 533060, 533084, 533172

42 470181, 518084, 530184, 530625, 531022, 531346, 531896, 532117, 532167, 532168, 532340, 532341, 532342, 
532549, 532571, 532572, 532735, 532754, 532765, 532788, 532812, 532842, 532848, 532866, 532899, 532905, 
532911, 532914, 532915, 532955, 532984, 533019, 533021, 533026, 533027, 533097, 533099

43 518040, 518813, 526163, 528250, 530998, 531964, 532239, 532427, 532783, 532874, 532899, 532911, 532935, 
532950, 532969, 532982, 533013, 533057, 533067

44 526513, 529002, 530118, 530130, 530549, 531003, 531593, 531726, 532128, 532249, 532435, 532532, 532586, 
532728, 532730, 532757, 532831, 532857, 532874, 532911, 532919, 532973, 533019, 533021, 533136

45 530118, 532117, 532346, 532699, 532708, 532710, 532711, 532757, 532969
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

# POKOLENIA Warszawski  
Miesięcznik Seniorów 521653

„Geesik” AD 1946 CUKIERNIA  
PIEKARNIA DZIAŁOSZYN 532564

3e software house 532788

66400 533078

Active Med 532932

Agroalpaka 532874

airFIBER 531022

AJG 532699

akoma INFORMATYKA W MEDYCYNIE 532549

Akson Studio 531742

ALMOND COSMETICS 527450

alpimeble 531336

ANEV 532128

APTEKA curate 532532

APTEKA Curate 532728

AQUA-MED 532857

AQUANO 532769

AsianShip 532260

ASPIRA 532897

Atrium 510752

AutoPlac 512079

AW ADZIKOWY DWOREK 532950

B SZKOŁY BENEDYKTA edukacja i rodzina 531723

B 532239

B.S. Atelier 532812

BAJM 524620

Balans Dog 532702

Balsam BOŁOTOWA 532696

Banh Mi 3T 509 667 668 518813

BARTPOL 532849

BASE VV VICTORIA VYNN pure  
CREAMY HYBRID SALON BASE IT’S ME 515352

BAUREN 532167

BAUREN 532168

BEST MEALS 533013

BHH BAILDON 531906

BIAŁE LWY 532808

BIAŁE LWY 532810

BIG BOBA 533153

BIZON 529903

BLACK LION 532869

BLUESTONES - NIEFORMALNA  
GRUPA MUZYCZNA. 532245

BMB TECHNOLOGIE 532946

BOA ENERGY DRINK 504575

bodymax BODYMISIE COLA B 532838

BOFORT PREMIUM VODKA WÓDKA est 1987 531303

BOLD & BEAUTIFUL 529002

BOLSA 533098

Boski Box CATERING DIETETYCZNY 526163

BROWAR DZIERŻONIÓW 532978

bs BILET SERWIS 532152

Bubble Bun 531673

Bubble SHOOTER 533172

buh 520694

BUH 520695

BUUM 532879

CAB CENTRUM AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA 532920

CAMPER CARAVAN SHOW 532667

Carska 531375

Carski 531378

CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI CRK 530665

CENTRUM WÓZKÓW INWALIDZKICH 531726

CHEF INGREDIENTS 530929

cirrus 470181

CONTOUR Sculpt 530301

COOKIE PLANET 518040

Cool Place 527320

deckle 532995

Delecta DUŻY KWASEK CYTRYNOWY  
NIEZBĘDNY W KUCHNI 530394

Delecta SODA OCZYSZCZONA  
UNIWERSALNA NIEZBĘDNA  
W KUCHNI DUŻA PORCJA 530399

Delecta ŻELATYNA DO MIĘS, RYB,  
WARZYW I DESERÓW NIEZBĘDNA  
W KUCHNI NA 2, 5 L WODY 530391

Delecta 530445

Delsana 532982

DENTAlove CLINIC 532973

DĘBSCY 532525

DINOKALIPSA 532531

DOC DERMOCLINIC 532831

Dofenssé 533031

Dr. Lo 530108

duży lolek 533133

Dziki Zwierz 530549

E SPORT SPOT 531171

ENERGYLANDIA RALLY TEAM 533059



1 2 1 2

Nr  ZT37/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 101

ENERGYLANDIA 533057

ERKA TRANS 532868

ERYK GOCZAŁ ENERGYLANDIA RALLY TEAM 533063

ERYK GOCZAŁ EXTREME ENERGYLANDIA 533064

ESPORT SPOT 531238

EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS 532820

EXAL 532848

EXTREME ENERGYLANDIA 533060

FARMER FUNDU$ZY 532905

FENINATURAL 531984

FIBROCONTROL 532268

FILTAIR 532442

FiNKO Gruppo Kowalczyk 533032

Friz 533014

FRIZ 533015

Fuks 2 Reaktywacja 532495

Fuks 2 532493

FUNDACJA BORN TO BE FREE 531346

GAZETA POLSKA 531263

GENZ 533019

GENZIE 533021

GERMAN 532994

GFL GLOBAL FOOD LOGISTICS 532202

GLOBAL24 533066

Goczał Family ENERGYLANDIA 533065

GOOD TIMES house 532427

GÓRALSKIE Łakocie 530703

GRASON 531270

grupa fajna 532909

grupa fajna 532910

H HOLO ATHLETICS 532263

HARPIKS 531774

hc HOUSECOLLECTION 532340

HEADWEAR PROFESSIONALS 532834

HEALTHY NATURAL 4 dogs  
VEGAN PRODUCTS 533150

HouseCollection 532341

HUNDOG PREMIUM DOG SNACKS 531997

ICON 529803

In. Cube 531703

In. Cube 531705

INTERNATIONAL CAMPER CARAVAN SHOW 532653

JAKO ROK ZAŁ. 1984 530189

Jelly 532651

KABAT 532136

KASPO 533026

KASPO 533027

KB KOX-BUD 532976

KB PROJECT 532842

KFK 528941

Klir GET A FRESH BREATH 532735

koala przedszkole niepubliczne 532480

koko 531650

kompas 532899

KREMOWE I DELIKATNE Królewskie  
CIACHO CHAŁWA  
Wafle z kremem chałwowym 532079

KREMOWE I DELIKATNE Królewskie  
CIACHO KAKAO Wafle z kremem kakaowym 532075

KREMOWE I DELIKATNE Królewskie  
CIACHO KOKOS Wafle z kremem kokosowym 532072

KREMOWE I DELIKATNE Królewskie  
CIACHO ORZECH  
Wafle z kremem orzechowym 532074

KrioSystem CRYOGENICS IS OUR PASSION 532866

Królewskie CIACHO 532065

LA FENICE 531877

la GABRIELLE 530625

LAAZARIA 530128

Lean jest dla ludzi Krzysztof Dobrowolski 532700

LEGANCKO 530120

LIFT4SKIN by OCEANIC BEAUTY BOOSTER 531857

LILLY 532436

Little Heroes 531593

LOOK at me MAGAZYN  
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY 532921

look@menu 532914

look@menu 532915

LUBELSKA WYŻYNA IT 532901

Lustro 530720

M MELLOV 532989

M 533550

m3n 532754

Mała Galeria 531745

MAREK GOCZAŁ ENERGYLANDIA 
RALLY TEAM 533061

matopat kids zoo 531788

matopat optimed junior 531789

matopat travel set 531787

matopat 530284

MEBSET 533000

MEDIAHEALTH 530155

Mercedes South Side Crew 532917

MICHAŁ GOCZAŁ ENERGYLANDIA  
RALLY TEAM 533062

MOANA 532854

Moi Mili 515413

Molpharma 531896

MOMENTI per me 532934

MOON SISTER 532711

MOONSISTER 532708

MOONSISTERS 532710

MOOVIN INTERIORS 533097

MOOVIN INTERIORS 533099
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MOSQUITO MOVE 532826

MOSQUITO MOVE 532829

MULTICAP 529441

MultiPRESS 533035

MULTIVITALIS 533136

MYK KONSTRUKCJE 532342

na piastach serwis rowerowy 532600

NAMASU 532896

NANOPANEL quality heating 528992

NIKOS bags 532942

Norlandia PRZEDSZKOLA 532411

NORTHSTAR 532688

NUTRI PRO SPORT 533354

NUX APARTMENTS 533091

NUX APARTMENTS 533100

OCHOTNICZY KORPUS OPIEKUŃCZY „OKO” 526513

OES-PARTS ORIGINAL TECHNOLOGY 529127

OHANA means family 532757

ONKOODPOWIEDZIALNI 530118

ONKOZAANGAŻOWANI 530130

Ordering Stack 532765

Ovital 530158

PAD RES 532117

Pan & Pani Fit 532923

PARK MILIONA ŚWIATEŁ 532955

PERFECTLIFT 532919

PIEROGI Babci Marysi 532935

PITBUD 532918

Piwo jasne SŁODOWNE Pils  
WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ I RZEMIOSŁO 530192

PIZZA CZY SUSHI? 530998

PKS INTERNATIONAL CARGO S.A. 530176

PKS INTERNATIONAL CARGO S.A. 530177

Plus Wiadomości 531868

POLFACLINIC 529885

Polonia’Ole 532872

Polska Agencja Energii Odnawialnej 532984

POLSKIE MANUFAKTURY  
GASTRONOMICZNE 531964

POLSPORT 530092

Ponzio 533309

POVABNA CLINIC 532586

Pracownia 1113 532478

PrecNar 530184

PRODUKT REGIONALNY  
PODPIWEK KRAKOWSKI 531320

PROMEA 518084

puresa Good Wood 532669

R REPUBLIKA 532613

R 532617

R3 Reduce Recycle Reuse 532779

Rababajki 532428

RAFIL SA 531521

RAW-POL. Wszystko do bezpiecznej pracy. 533016

Rebelianci 531711

Recomat 532780

REPUBLIKA 532615

ROTALA 532895

RÓŻANA PIEKARNIA CUKIERNIA KAWIARNIA 533067

SANDBAG 530581

SARNI STOK CENTRUM HANDLOWE 530518

SeaPack 532623

SHOE GO! 532367

SLIKERS 530925

SMART CHIPS 532993

STARE METALE AD 533122

STUDIO SYNERGY LIGHT 533084

Sylwia Brzostowicz SENSUEL 532435

ŚNIEŻKA BELPOL 531533

ŚNIEŻKA SA 531524

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS 531530

ŚNIEŻKA UKRAINE 531531

TAMBOO 533045

TaoTao harmony of taste 512267

Technika warzywnicza 532870

TECHNOSAN 532858

TECHNOSAN 532859

TERRA.CZEWA 530271

TIME GROUP 532346

TOR PÓŁWYSEP 533020

TRUCKER TRENER 532855

TT MS TRANSITION TECHNOLOGIES MS 532571

TT MS TRANSITION TECHNOLOGIES MS 532572

Turawa Park 533511

TURQUOISE SELECTION Do użytku  
z IQOS 20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH  
Do użytku w urządzeniach  
wykorzystujących technologię IQOS  
HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO  
For the full experience, only use HEETS with  
IQOS STOP BURNING - HEET HEETS  
SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA  
Wyprodukowano w UE. Philip Morris Polska  
Distribution sp. z o.o. 513288

U TRZECH BRACI 532783

UPIĘKSZAMY Polki 532249

UTABAGA 530257

Vika Systemy mocowania ładunków 530631

VROOM 532937

Wawarzywniak 532960

WESOŁY KURNIK 531410

WESOŁY KURNIK 531427

white ON THE FUTURE OF TEETH  
WHITENING 509621

Winter i*cept iON 529401
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X INFRAX 533009

Z potrzeby Piękna 531003

ZDROWE ZIARENKA 531819

zortrax 532882

zrób to SAM 530559

ŻŁOBEK ALA KOALA 532969

Żubrówka ORYGINALNA POLSKA MARKA 531239



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.

1207547 ATODERM (2021 07 12) 5
1337939 ASTROCAST (2021 07 20) 9, 38
1603207 ULTIMA (2021 08 09) 5
1609051 ISEA (2021 06 24, 2021 06 17)

CFE: 26.01.03, 26.03.01, 27.05.01 11
1609082 AMC+ (2021 06 22)

CFE: 24.17.05, 26.04.02 9, 38, 41
1609115 HISION (2021 02 23)

CFE: 27.01.01, 27.05.08 7
1609143 STARS & STRIPES (2021 06 14, 2020 12 14)

CFE: 01.01.10, 25.07.25, 26.11.12, 
27.01.12, 27.05.02, 29.01.13

33

1609168 DERMATHOD (2021 03 31)
CFE: 01.13.15, 24.13.01, 24.17.05, 27.05.01 3

1609199 ASPRO (2021 05 31)
CFE: 27.05.01, 29.01.01 6, 7, 8, 11, 19

1609222 ARMOPEX  
(2021 04 30, 2021 04 06)

6, 17, 19

1609263 YOU The sun is heart VIETNAM  
(2021 01 14, 2020 10 19)
CFE: 01.03.02, 27.05.10, 29.01.14 32

1609275 SY (2021 06 24)
CFE: 26.01.01, 27.05.01 6

1609308 FUPACT (2021 03 30) 9
1609315 KADER (2021 06 04) 14
1609334 Sumc (2021 07 28)

CFE: 27.05.01 12
1609337 SYSHOW (2021 06 24)

CFE: 27.05.01 6
1609340 CURESOLUTE  

(2021 04 08, 2021 02 09)
3, 5

1609342 Ebocom (2021 06 25)
CFE: 01.01.02, 26.11.01, 27.05.08 9

1609343 LINEA MICRA  
(2021 07 01, 2021 01 08)

7, 11

1609346 PURASOLUTE  
(2021 04 08, 2021 02 09)

3, 5

1609380 CANNAGO  
(2021 05 17, 2021 01 25)

3, 5, 31, 34

1609454 Ecoscinox  
(2021 04 20, 2021 03 23)

1

1609503 n3xt. (2021 05 19, 2021 05 04)
CFE: 24.17.02, 26.01.03, 
27.05.01, 27.07.01

5, 9, 10, 11, 40, 44

1609621 Carrefour links (2021 06 08, 2021 06 04)
CFE: 24.15.21, 26.13.25, 27.05.10, 29.01.12 35

1609634 YONGBAO MACHINE (2021 03 31)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00 7

1609668 ATOM energy (2021 02 09)
CFE: 26.01.03, 27.05.01 32

1609674 PRISMA (2021 03 18)
CFE: 05.05.01, 26.03.15, 27.05.01, 29.01.13 31

1609699 1ST (2021 05 14)
CFE: 02.09.04, 26.03.23, 26.13.25, 
27.05.01, 27.07.01, 28.05.00, 29.01.12

9

1609725 BEAUTY ANGEL REDIST PROFESSIONAL  
(2021 02 01, 2021 01 13)
CFE: 03.07.17, 26.04.05, 27.01.10, 
27.05.01, 29.01.12

3

1609822 2021 06 29)
CFE: 26.13.25 25

1609859 SATEBA (2021 03 04) 6, 7, 11, 17, 19, 37, 42
1609860 Roll’n Clip (2021 05 20, 2020 12 11)

CFE: 14.07.06, 26.11.03, 27.03.15, 27.05.01 8
1609880 YES (2021 06 05)

CFE: 27.05.01 12
1609898 ARMALIZ (2021 05 03)

CFE: 27.05.01 1, 2
1609911 BIOKEMA (2021 04 30, 

2020 11 19)
5, 31, 41

1609948 YEHON (2021 06 05)
CFE: 27.05.17 12

1609956 THERMAL MASTER (2021 07 26)
CFE: 27.05.01 11



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1609454, 1609898 

2  1609898 

3  1609168, 1609340, 1609346, 1609380, 1609725 

5  1207547, 1603207, 1609340, 1609346, 1609380, 1609503, 1609911 

6  1609199, 1609222, 1609275, 1609337, 1609859 

7  1609115, 1609199, 1609343, 1609634, 1609859 

8  1609199, 1609860 

9  1337939, 1609082, 1609308, 1609342, 1609503, 1609699 

10  1609503 

11  1609051, 1609199, 1609343, 1609503, 1609859, 1609956 

12  1609334, 1609880, 1609948 

14  1609315 

17  1609222, 1609859 

19  1609199, 1609222, 1609859 

25  1609822 

31  1609380, 1609674, 1609911 

32  1609263, 1609668 

33  1609143 

34  1609380 

35  1609621 

37  1609859 

38  1337939, 1609082 

40  1609503 

41  1609082, 1609911 

42  1609859 

44  1609503



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.

522561 Volkswagen AG
2021 06 01 35

517009 VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2021 06 01 5

522066 Fédération de l’Industrie Horlogere  
Suisse (FH)
2021 06 08 14, 35

523669 Humanwellness SA
2021 06 29 25, 35

522683 NOWY SAMOCHÓD SPÓŁKA AKCYJNA
2021 07 09 1, 2

525769 Hexagon AB
2021 07 12 9

517727 PAUL HARTMAN AG
2021 07 22 3, 5, 9, 35, 42

524307 GIP Development
2021 07 26 19

525537 KLUB SPORTOWY „STREET SPORTS”
2021 07 26 35, 41

520350 NACZELNA RADA ADWOKACKA
2021 08 06 3, 35, 37, 41, 44

526322 REHASAN Kliniken Holding GmbH
2021 08 10 37, 39, 44

527148 ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 08 23 5

527902 CARVEN FRANCE
2021 08 24 25

527902 Karl Lagerfeld B.V.
2021 08 24 3, 25

526681 KRASUTSKI KONRAD
2021 08 23 25

526682 KRASUTSKI KONRAD
2021 08 23 25

527366 NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 24 5

526419 KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDE-
MAR KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2021 08 24 29

527366 PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 08 24 5

526442 NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 30 9

527636 ABiTEP GmbH
2021 08 24 1, 5

529423 JACZEWSKA IRENA
2021 08 31 3

525439 HI-INT S.A.
2021 08 31 25

525437 HI-INT S.A.
2021 08 31 25

527009 GIULIANI S.P.A.
2021 08 31 5, 35

528401 Hugo Boss Trade Mark Management  
GmbH & Co. KG
2021 08 31 18

526503 STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 31 33



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

12/2021

27

522985

(210) 522985 (220) 2021 01 08
(731) HUDZIAK AGATA DR WHOO 

KOREAN COSMETICS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Dr Whoo.

(210) 522985 (220) 2021 01 08
(731) HUDZIAK AGATA DR WHOO 

KOREAN COSMETICS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Dr Whoo

102 Dr Whoo. (wykaz alfabetyczny)            522985 Dr Whoo (wykaz alfabetyczny)             522985
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