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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 
towarowych. 

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 11 października 2021 r. Nr ZT41

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) 504489 (220) 2019 09 16
(731) KLIŚ DARIUSZ, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELE gont łupkowy

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 łupek, łupki dachowe, pokrycia dachowe 
z gontów, kamień, kamień budowlany, pokrycia ścienne i ele-
wacyjne nie z metalu, 37 usługi budowlane, usługi dekarskie.

(210) 505311 (220) 2019 10 07
(731) SAFE KID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NIEZGUBKA
(510), (511) 14 bransoletki stanowiące obręcze z tworzywa 
sztucznego przeznaczone do noszenia na przegubie dło-
ni i nie posiadające cech powodujących brak możliwości 
ich utraty.

(210) 510560 (220) 2020 02 24
(731) CARITAS POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODZINA RODZINIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 02.07.12, 02.07.23
(510), (511) 4 świece, świeczki, znicze, olejowe wkłady 
do zniczy, parafinowe wkłady do zniczy, 6 figurki, statuetki 
z metali nieszlachetnych, puszki (naczynia) blaszane, pusz-
ki do konserw metalowe, plakietki pamiątkowe metalowe, 
9 publikacje w formie elektronicznej, magnetyczne i optycz-
ne nośniki z nagraniami audio i wideo, filmy z nagraniami au-
diowizualnymi, karty magnetyczne, telefoniczne, płatnicze, 
publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 14 breloczki 
(biżuteria), zegary, zegarki, 16 papier i karton, artykuły papier-
nicze, plakaty, kalendarze, znaczki pocztowe, dzienniki, książ-
ki, papeteria, ołówki, artykuły piśmienne, materiały drukowa-
ne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, zeszyty, notatniki, 
druki, druki akcydensowe, publikacje drukowane, piórniki, 
pióra wieczne, 18 torby na zakupy, zwłaszcza z tkanin, para-
sole, plecaki, 21 skarbonki niemetalowe, 25 obuwie, odzież, 
nakrycia głowy, zwłaszcza chustki i apaszki, kurtki, bluzy, 
28 zabawki, maskotki i balony do zabawy, 35 reklama, pro-
mocja, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna koresponden-
cyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, orga-
nizowanie kampanii w mediach, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], usługi 

promocji wolontariatu i pracy społecznej, 36 organizacja 
zbiórek, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, 
organizowanie zbiórek funduszy dla osób trzecich i funduszy 
na cele dobroczynne, 41 kształcenie katolickich pracowni-
ków socjalnych, nauczanie, nauczanie i organizowanie szko-
leń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, organizowanie 
i prowadzenie akcji oświatowo-zdrowotnych, organizowanie 
i prowadzenie konkursów, happeningów, warsztatów, festy-
nów, pogadanek dla celów edukacyjno-rozrywkowych, pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów 
i programów oświatowych, organizowanie warsztatów arty-
stycznych, kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie 
zlotów, rajdów, centra szkoleniowe, usługi szkolenia dla: wo-
lontariuszy i organizacji korzystających z ich pomocy, przed-
stawicieli organizacji pozarządowych oraz kadr nowopow-
stających ośrodków wolontariatu, organizowanie zebrań 
wolontariuszy, centra wolontariatowe, 44 pomoc medyczna, 
usługi lekarskie, usługi świadczone przez psychologów, te-
rapeutów, aptekarzy, opieka pielęgniarska, włączając opiekę 
nad chorymi w domu, usługi szpitalne, usługi sanatoryjne, 
opieka ambulatoryjna, hospicja, zakład opiekuńczo-leczni-
czy, hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe, ośrodek 
pomocy psychologicznej, opieka stomatologiczna, opieka 
rehabilitacyjna, usługi świadczone przez szpitale i inne zakła-
dy lecznicze oraz apteki, łaźnie publiczne, udzielanie wspar-
cia psychologicznego dla wolontariuszy, 45 organizowanie 
zgromadzeń religijnych, usługi adopcyjne, poszukiwanie 
osób zaginionych, usługi kaplic, doradztwo i pomoc praw-
na, ośrodek pomocy prawnej, sporządzanie i opiniowanie 
umów cywilnoprawnych z zakresu wolontariatu.

(210) 511347 (220) 2020 03 11
(731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA 

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ORNAMENT

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 11 lampy, abażury do lamp, 20 meble, komody, 
szafy, szafki, łóżka, sekretarzyki, biurka, krzesła, regały, stoły, 
stoliki, kanapy, fotele, lustra, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w atelier, dużym sklepie wielobranżo-
wym, hurtowni lub supermarkecie zawierającym meble, ak-
cesoria wyposażenia wnętrz, lampy, tkaniny, pościel, plakaty, 
obrazy, grafiki, dekoracja wystaw sklepowych, 37 renowacja 
mebli, stolarstwo meblowe, odnawianie dzieł sztuki, usługi 
organizacji i prowadzenia prac wdrożeniowych dotyczących 
przedsięwzięć z zakresu budownictwa, 42 projektowanie 
wnętrz, projektowanie mebli, wzornictwo przemysłowe, 
usługi dekoracji wnętrz, usługi artystów grafików, usługi ar-
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chitektoniczne, usługi organizacji i prowadzenia prac wdro-
żeniowych dotyczących przedsięwzięć z zakresu realizacji 
projektu architektury wnętrz.

(210) 513928 (220) 2020 05 25
(731) EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Early Stage
(510), (511) 41 usługi nauczania języka angielskiego.

(210) 514933 (220) 2020 06 19
(731) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arctic+

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.13.01, 29.01.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i ga-
zowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrak-
ty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje 
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napo-
jów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi 
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, 
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierają-
ce ekstrakty z herbaty.

(210) 514934 (220) 2020 06 19
(731) HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) water arctic+

(531) 27.05.01, 24.13.01, 24.17.05, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i ga-
zowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrak-
ty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje 
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napo-
jów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi 
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych, 
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierają-
ce ekstrakty z herbaty.

(210) 515025 (220) 2020 06 22
(731) OSNOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)

(540) Osnowa
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 515324 (220) 2020 06 29
(731) PARTYDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowny)
(540) PartyDeco
(510), (511) 13 materiały i urządzenia wybuchowe inne niż 
broń, artykuły pirotechniczne, fajerwerki, 16 dzieła sztuki oraz 
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazo-
we produkty papierowe, materiały drukowane, materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, papier i karton, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
girlandy papierowe, serwetki papierowe, tatuaże zmywalne, 
24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, 
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obu-
wie, odzież, kapelusze, cylindry, czapki, berety, opaski na głowę, 
kostiumy, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, arty-
kuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne 
owoce, warzywa i kwiaty, sztuczne girlandy i wieńce, 28 gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, dekoracje świąteczne, akceso-
ria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, balony, konfetti, 
maski kostiumowe, czapki karnawałowe, papierowe czapeczki 
na przyjęcia, bibeloty na przyjęcia, śmieszne gadżety na impre-
zy, podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek, 
kotyliony, piniaty, trąbki imprezowe, tuby strzelające na imprezy, 
35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu fran-
czyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kon-
traktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związa-
ne z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarzą-
dzaniu nimi, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
reklama, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] 
poprzez przygotowywanie reklam, zarobkowe zarządzanie 
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób 
trzecich, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej w tym on-line 
związane z produktami dekoracyjnymi, ozdobami, akcesoriami 
dekoracyjnymi, kostiumami, fajerwerkami, zabawkami, mate-
riałami i środkami dla artystów i do dekoracji, butlami z gazami 
do napełniania balonów, lampionami, oświetleniem, neonami, 
świeczkami.

(210) 516056 (220) 2020 07 14
(731) FLAMM MILENA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLASH BOUTIQUE

(531) 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 25 odzież damska, 35 usługi sprzedaży odzieży 
damskiej za pośrednictwem internetu.



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2021

(210) 518217 (220) 2020 09 10
(731) RUCIŃSKA GRAŻYNA MERDANIE I CZESANIE, 

Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON FRYZJERSKI merdanie i czesanie

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, 44 higiena i pielęgnacja urody zwierząt.

(210) 518242 (220) 2020 09 14
(731) DYKA-WĄSOWSKA KAROLINA SOPOCKI OŚRODEK 

INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SENSODZIECI, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSO DZIECI

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.06, 01.15.11
(510), (511) 44 terapia pedagogiczna, terapia ruchowa, te-
rapia sensoryczna, terapia logopedyczna, muzykoterapia, 
socjoterapia, terapia behawioralna, usługi w zakresie specja-
listycznych poradni pedagogicznych.

(210) 518366 (220) 2020 09 17
(731) SIRUGA BORYS, Bytom Odrzański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ezze

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.05.04
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 518558 (220) 2020 09 23
(731) PERSPEKTYWY PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON MATURZYSTÓW Perspektywy

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrane komputerowe programy sterujące, 
programy komputerowe (software ładowalny), 16 albumy, 
czasopisma, periodyki, gazety, druki, materiały drukowane, 
kalendarze, fotografie, książki, notatki, notesy, karty poczto-
we, prospekty, taśmy lub karty papierowe do zapisu progra-
mów komputerowych, 35 badania opinii publicznej, badanie 
rynku, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek dru-
ków, prospektów, broszur), pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, systematyzacja komputerowych 
baz danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklamy prasowe, radiowe i telewizyj-
ne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, 41 edukacja, informacje 
o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowa-
nie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, nauczanie, 
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, produk-
cja filmów, publikacja elektroniczna on-line książek i perio-
dyków, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi 
impresariów przy organizowaniu spektaklów, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 518694 (220) 2020 09 23
(731) LEŻAŃSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOSMED, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) CALEA Cosmetics
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne, oleje i olejki do pielęgnacji, regeneracji oraz ochrony skó-
ry i ciała.

(210) 518738 (220) 2020 09 25
(731) GOŁĘBIEWSKI TADEUSZ TAGO PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, Ciemne
(540) (znak słowny)
(540) fruktolinka
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, smakowe 
wyroby cukiernicze na bazie cukru, smażone ciasteczka ple-
cione, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowoda-
nów, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze 
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z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze za-
wierające galaretkę, wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
wyroby piekarnicze.

(210) 519417 (220) 2020 10 12
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK MAMBA

(531) 29.01.15, 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, 
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, 
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki 
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wy-
robów perfumeryjnych, chusteczki nasączone płynami ko-
smetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodo-
ranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfu-
meryjnym, mydła dezodoryzujące, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, heliotro-
pina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzi-
dełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż leczni-
cze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, maseczki ko-
smetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne 
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy 
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększa-
jące, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pre-
paraty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stasowane 
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda la-
wendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycz-
nych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, mieszaniny 
zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, 
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, 
balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów 
farmaceutycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, 
suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceu-
tyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lekar-
stwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje 
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mi-
neralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceu-
tycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, tabletki do celów far-
maceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środ-
ki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki 
oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier 
do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów 
leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, jod do ce-
lów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, 
mydła dezynfekujące.

(210) 520224 (220) 2020 11 01
(731) ORZECHOWSKA MAGDALENA, Zieluń
(540) (znak słowny)
(540) Skin Loop
(510), (511) 3 balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
samoopalające [kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki],  
eyelinery [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, koncentraty nawilżające  
[kosmetyki], korektory [kosmetyki], kosmetyki, kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązu-
jąco-opalizujące, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery 
zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do maki-
jażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosme-
tyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do rzęs, kosme-
tyki do samoopalania, kosmetyki do stosowania na skórę, ko-
smetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, ko-
smetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki orga-
niczne, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w for-
mie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, 
kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawiera-
jące keratynę, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, 
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała 
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], 
kremy na noc [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmety-
ki], kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do skóry [kosme-
tyki], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, 
mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do opa-
lania [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające kremy 
do skóry [kosmetyki], odżywki utwardzające do paznokci 
[kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], olejki do opalania 
[kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki 
mineralne [kosmetyki], olejki po opalaniu [kosmetyki], paski 
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania 
zębów [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, perfumowane kosme-
tyki w aerozolu do ciała, pianki [kosmetyki], płynne kremy  
[kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosme-
tyki], podkłady do paznokci [kosmetyki], preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do sa-
moopalania [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry 
[kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], prepa-
raty zmiękczające [kosmetyki], produkty powlekające usta 
[kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], 
puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], pudry w ka-
mieniu [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środ-
ki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające przeciw sta-
rzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki wyszczuplające  
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, szminki bloku-
jące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], toniki do twa-
rzy [kosmetyki], toniki [kosmetyki], wymienne wkłady pudru 
do puderniczek [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosme-
tyki], żele nawilżające [kosmetyki], żele po opalaniu [kosme-
tyki], zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze lakieru 
do paznokci [kosmetyki], nielecznicze produkty powlekające 
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usta, nielecznicze produkty toaletowe, opakowania uzupeł-
niające do dozowników, zawierające produkty do mycia cia-
ła, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające 
produkty do utrwalania włosów, perfumeryjne (produkty -), 
esencjonalne (olejki -), produkty do makijażu do twarzy i cia-
ła, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i prosz-
ków, produkty do mycia rąk, produkty do pielęgnacji oczu, 
nielecznicze, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów 
do użytku kosmetycznego, produkty kolorowe do policz-
ków, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty ko-
smetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produk-
ty oczyszczające do oczu, produkty perfumeryjne, produkty 
poprawiające teksturę skóry, produkty z mydła, nieleczni-
cze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty 
ochronne do ust, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja 
urody dla ludzi.

(210) 520288 (220) 2020 11 03
(731) WARDZYŃSKI PRZEMYSŁAW DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR VORTEX VIRTUAL REALITY

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, oprogramowanie 
biznesowe interaktywne, gogle z kamerą, gogle, elektryczne 
kable interfejsowe, elektryczne kable do ładowania, kable 
do komputerów, kable do transmisji danych, kable elektrycz-
ne do przesyłania dźwięków i obrazów, kable interfejsowe 
do multimediów o wysokiej rozdzielczości, kable światłowo-
dowe, kable USB, kable wideo.

(210) 523070 (220) 2021 01 12
(731) 357 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Najlepszy radiowy adres na świecie
(510), (511) 9 filmy wideo, głośniki, kompaktowe dyski 
optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, magnetyczne no-
śniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośni-
ki informacji, mikrofony, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki 
cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki radio-
we, nagrane filmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, 
nienagrane magnetyczne nośniki danych, nośniki danych 
magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki infor-
macji optyczne, pamięci komputerowe, pamięci USB, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki 
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, płyty 
fonograficzne, płyty kompaktowe, procesory tekstu, progra-
my gier komputerowych, programy komputerowe jako so-
ftware ładowalny, programy komputerowe nagrane, progra-
my komputerowe systemu operacyjnego, przenośne od-
twarzacze mediów, przenośne urządzenia do nagrywania 
dźwięku, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
radia i odbiorniki radiowe, nagrane, taśmy do nagrywania 
dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, 
taśmy wideo, urządzenia do nagrywania, urządzenia do od-
twarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, za-

pisane dane dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza 
muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, 
obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie 
komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, ma-
gazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania 
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz 
danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optycz-
ne, publikacje elektroniczne, programy komputerowe 
do wykorzystania w relacji do przekazu fonii poprzez Inter-
net i w sieci globalnej, 16 afisze, plakaty z papieru lub karto-
nu, druki, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, fotogra-
fie [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, 
kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty 
muzyczne z życzeniami, książki, materiały drukowane, mate-
riały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materia-
ły piśmienne], notatniki [notesy], notesy, ochronne okładki 
na książki, okładki na dokumenty, papeterie, papier, papier 
listowy, plakaty reklamowe, plansze, pocztówki i widokówki, 
przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edu-
kacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, ta-
śmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, torebki do pakowania z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, ulotki, 35 agencje informacji handlowej, analizy 
w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne, badania i analizy 
rynku, badania informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, badanie opinii, badania rynku do celów reklamo-
wych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, a miano-
wicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarządzania, organiza-
cji i promocji działalności gospodarczej, handlowe usługi 
doradcze dotyczące, implementacja i stosowanie porad 
[usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat 
w działalności artystycznej, kampanie marketingowe, kompi-
lacja danych dla osób trzecich, kompilacja informacji w kom-
puterowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja 
danych na potrzeby komputerowych baz danych, kompila-
cja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, mar-
keting, marketing bezpośredni (reklama), marketing dotyczą-
cy promocji, opracowywanie strategii i pomysłów marketin-
gowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowa-
nie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, 
pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam radio-
wych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów rekla-
mowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marke-
tingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz kinowych, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, promowa-
nie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie 
i usługi agencji reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama billboardowa, reklama i promocja sprzeda-
ży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, 
reklama i usługi handlowe, reklama i usługi reklamowe, rekla-
ma kinowa, reklama on-line za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, reklama osób trzecich i prowadze-
nie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełno-
mocnictw w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub 
kinowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, 
w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług 
na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania mate-
riałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości rekla-
mowych w sieciach komputerowych, reprodukcja doku-
mentów i dokumentacji, reprodukcja materiału reklamowe-
go, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowa-
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nie patronatu medialnego, transkrypcja komunikatów i wia-
domości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, usługi aukcyjne on-line, usługi 
handlu on-line, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
Internetu, usługi impresariów w działalności artystycznej, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, 38 agencje prasowe, bezpieczna 
poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru ra-
diowego i transmisji radiowej, dzierżawa czasu dostępu 
do witryn internetowych [ISP], elektroniczna transmisja da-
nych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, 
elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez 
terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, elektro-
niczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewi-
zyjnych, emisja programów radiowych, emisja radiowa, emi-
sja telewizyjna, informacja o telekomunikacji, internetowe 
stacje telewizyjne i radiowe, komputerowa transmisja infor-
macji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub termi-
nali, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja przez 
sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale kompu-
terowe, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez 
transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komu-
nikacja telefoniczna, komunikacja telegraficzna, komunikacja 
za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali kom-
puterowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność 
poprzez terminale komputerowe, mobilna komunikacja ra-
diowa, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie programów 
przez sieci satelitarne, nadawanie programów telewizji sate-
litarnej, obsługa chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, 
obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, od-
płatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, organizowanie systemów transmisyjnych, pocz-
ta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, 
poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, pocz-
ta elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu 
internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, pro-
wadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, 
we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie rozgło-
śni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie trans-
misji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz sa-
telitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adre-
sy internetowe (web-messaging), przesyłanie dalej wiado-
mości przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków i obra-
zów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy 
światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą 
satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w za-
kresie danych związanych z pocztą elektroniczną), przesyła-
nie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomo-
ści, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputero-
wych, przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy kom-
putera, radiofonia, rozpowszechnianie programów radio-
wych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów radio-
wych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, rozpowszechnianie programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalo-
wego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
satelitarna transmisja danych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, 
telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), te-
lekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą termi-
nali komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, 

telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem 
terminali komputerowych, transmisja i retransmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostęp-
na przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], 
transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cy-
frowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja 
programów drogą satelitarną i kablową, transmisja progra-
mów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retrans-
misje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu, udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnia-
nie stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, 
usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji sate-
litarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej w zakre-
sie sportu, usługi informacyjne on-line, związane z teleko-
munikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników 
biznesowych, usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, 
usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunika-
cja], usługi on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, 
usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi 
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu, 
usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomuni-
kacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomuni-
kacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, 
usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światło-
wodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, usługi w zakresie in-
ternetowych emisji radiowych, usługi w zakresie obsługi 
i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmi-
sji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitar-
nej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi 
w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, usłu-
gi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie trans-
misji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń 
przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub in-
nych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten 
satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputero-
wej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie ka-
nałów łącznościowych, wypożyczanie sprzętu nadawczego, 
wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożycza-
nie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wy-
pożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie 
zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostę-
pu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie 
wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami 
na rzecz osób trzecich, e-learning, interaktywne i korespon-
dencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednic-
twem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci kompute-
rowej bądź prowadzone za pomocą innych środków, organi-
zowanie i prowadzenie konkursów muzycznych, w tym 
przez telefon lub on-line, kursy szkoleniowe, organizowanie 
i prowadzenie loterii, montaż filmów kinowych, montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radio-
wych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm 
dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
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organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, orga-
nizowanie kursów edukacyjnych, internetowych, korespon-
dencyjnych, organizowanie spektakli, słuchowisk i przedsta-
wień teatralnych, prezentowanie programów radiowych, 
produkcja i dystrybucja filmów, produkcja i organizowanie 
widowisk muzycznych, produkcja imprez sportowych na po-
trzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub pro-
gramów telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, 
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, programowanie 
i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowa-
dzenie agencji artystycznych, przedstawienia plenerowe sta-
nowiące usługi rozrywkowe, przygotowywanie programów 
radiowych, usługi wydawnicze, w publikowanie książek, au-
diobooków, czasopism, w tym elektronicznych, publikowa-
nie drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publi-
kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowa-
nie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów 
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publi-
kowanie piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, usługi 
przygotowania i prowadzenia serwisów radiowych i telewi-
zyjnych serwisów informacyjnych, radiowe programy roz-
rywkowe, realizacja programów radiowych [planowanie], re-
portaże fotograficzne, reporterskie usługi agencyjne, reżyse-
ria programów radiowych lub telewizyjnych, selekcja i kom-
pilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowe-
go przez osoby trzecie, udostępnianie urządzeń w studiach 
nagrań, usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż 
teksty reklamowe, usługi dotyczące wypożyczania nagrań 
dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, 
usługi festiwali muzycznych i piosenkarskich, usługi informa-
cyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi loterii, usługi 
nauczania, usługi organizowania konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, usługi organizowania plebiscytów mu-
zycznych i piosenkarskich, usługi organizowania rozrywki ra-
diowej, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
usługi w zakresie publikowania on-line, widowiska muzycz-
ne, widowiska muzyczne na żywo, widowiska teatralne i wi-
dowiska muzyczne, 45 rejestrowanie nazw domen, usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie 
prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 523347 (220) 2021 01 20
(731) BG LABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowny)
(540) BG LABO
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Odświeża-
cze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów medycz-
nych, Płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycz-
nego, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Dez-
odoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Kremy perfumo-
wane, Olejki naturalne do perfum, Spraye do ciała [nieleczni-
cze], Spraye do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgna-
cji ciała, Kremy pod prysznic, Kremowe mydło do ciała, Kostki 
mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, 
Mydła do użytku osobistego, Mydła kosmetyczne, Mydła nie-
lecznicze, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione 
ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie, 
Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie 
do rąk i twarzy, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w postaci 

żelu, Mydło niewymagające użycia wody, Mydło do skóry, 
Mydło aloesowe, Mydła w żelu, Mydło pielęgnacyjne, Mydło 
pod prysznic, Mydło przemysłowe, Mydło w listkach do użyt-
ku osobistego, Mydło w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli 
stóp, Nielecznicze mydła toaletowe, Peelingi złuszczające 
do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty do mycia rąk, 
Środek do mycia rąk, Szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, Aromatyczne olejki 
do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele 
do kąpieli, Olejek do kąpieli, Zioła do kąpieli, Sole zapachowe 
do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, Dezodoranty dla ludzi, Dez-
odoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku osobiste-
go, Preparaty do ciała w sprayu, Nielecznicze antyperspiran-
ty, Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam 
do cery z wypryskami, Balsam do ciała, Balsamy dla niemow-
ląt, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Bal-
samy do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy 
do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Nieleczni-
cze balsamy do stóp, Balsamy do ust, Balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opala-
niu, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Emulsje [bal-
samy] do ochrony przeciwsłonecznej, Emulsje do twarzy 
[do użytku kosmetycznego], Emulsje wygładzające do skóry, 
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kompresy na oczy 
do celów kosmetycznych, Kosmetyczne środki nawilżające, 
Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki do paznokci, Kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Krem do rak, Krem 
do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kre-
my do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do twarzy do użytku ko-
smetycznego, Kremy do odżywiania skóry do celów kosme-
tycznych, Balsam do włosów, Kosmetyczne płyny do wło-
sów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do wło-
sów, Lakier do włosów, Kremy odżywcze, Kremy ochronne 
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Maseczki do wło-
sów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze szampony 
do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci, Odżywki do skó-
ry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Olejek 
do włosów, Olejki do włosów, Pianki do włosów, Pianki 
ochronne do włosów, Płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
Płyny do włosów, Płyny do układania włosów, Płyny do styli-
zacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, Preparaty do mycia włosów, Prepara-
ty do kuracji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Prepara-
ty do koloryzacji włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, 
Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty 
do układania włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Pre-
paraty kosmetyczne do włosów, Preparaty wygładzające 
i prostujące włosy, Produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Szam-
pon do włosów, Suche szampony, Szampony, Szampony 
do użytku osobistego, Szampony do włosów, Szampony 
do włosów dla ludzi, Produkty do układania włosów dla męż-
czyzn, Serum do układania włosów, Rozjaśniacze do włosów, 
Pudry do włosów, Proszek do mycia włosów, Serum do pielę-
gnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Serum do wło-
sów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające roz-
czesywać splątane włosy, Środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, Produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
sów do użytku kosmetycznego, Żele ochronne do włosów, 
Żele do włosów, Żele do stylizacji włosów, Woski do układa-
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nia włosów, Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Tonik do wło-
sów, Szampony z odżywką do włosów, Balsam po goleniu, 
Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, 
Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu, Kremy 
przed goleniem, Olejki do brody, Mydło do golenia, Mleczko 
po goleniu, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aero-
zolu do golenia, Preparaty do stosowania przed goleniem, 
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Aromaty do żywności 
[olejki eteryczne], Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty 
[olejki eteryczne], Olej rycynowy do celów kosmetycznych, 
Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne, 
Serum do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skó-
ry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum kojące 
dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum pie-
lęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku 
kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu się, Serum 
do korekcji oczu, Kosmetyki w postaci kremów, Krem chło-
dzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Krem 
do jasnej karnacji, Krem do opalania, Krem do opalania dla 
niemowląt, Krem do skórek wokół paznokci, Krem do wło-
sów, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy BB, 
Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Maseczki 
do ciała w kremie, Kremy złuszczające, Kremy z filtrem prze-
ciwsłonecznym, Kremy wybielające do zębów, Kremy wybie-
lające do skóry, Kremy ujędrniające skórę, Kremy ujędrniające 
ciało, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy samoopalające 
[kosmetyki], Kremy samoopalające, Kremy redukujące plamy 
starcze, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy przeciw starze-
niu się skóry, Kremy przeciw piegom, Kremy po opalaniu 
[do użytku kosmetycznego], Kremy pielęgnacyjne do wło-
sów, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy oczyszczające, 
Kremy ochronne, Kremy nielecznicze, Kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające, Kremy na noc 
[kosmetyki], Kremy na noc, Kremy na dzień, Kremy kosme-
tyczne odżywcze, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy ko-
smetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne, Kremy korygujące, 
Kremy konserwujące do skóry, Kremy kojące do użytku ko-
smetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy i balsa-
my do opalania, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy 
do włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy do usuwania 
owłosienia, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy, 
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy do skóry, Kremy do roz-
jaśniania skóry, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do polero-
wania, Kremy do rąk, Kremy do pielęgnacji skóry na bazie 
końskiego oleju, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, 
Kremy do paznokci, Kremy do opalania skóry, Kremy do opa-
lania, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do mycia, Kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, Kremy do jasnej karnacji, Kremy 
do golenia, Kremy do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy 
do aromaterapii, Kremy dermatologiczne [inne niż leczni-
cze], Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy 
dla niemowląt [nielecznicze], Krem bazowy, Nawilżające kre-
my do skóry [kosmetyki], Nielecznicze kremy do ciała, Nie-
lecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji 
skóry głowy, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy 
oczyszczające, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze 
kremy pod oczy, Nielecznicze środki oczyszczające w kre-
mie, Nieleczniczy krem do twarzy, Nieleczniczy krem na wy-
sypkę pieluszkową, Opakowania uzupełniające do dozowni-
ków zawierające krem do twarzy, Pasty i kremy do butów, 
Płynne kremy [kosmetyki], Podkład w kremie, Puder w kre-
mie do twarzy, Róż kremowy, Róż w kremie, Szminki w kre-
mie do ust, Zapachowe kremy do ciała, Zestawy do golenia, 

składające się z kremu do golenia i środków stosowanych 
po goleniu, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, 
5 Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Na-
poje dla niemowląt, Preparaty dla niemowląt nie zawierające 
laktozy, Suplementy z siarą, Żywność z mleka w proszku dla 
niemowląt, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik po-
karmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, 
Cukier dietetyczny do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niepełnosprawnych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne napary do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medyczne-
go, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie na-
pojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Do-
datki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek do żywno-
ści do celów medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata 
lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych, 
Kapsułki odchudzające, Homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, Jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, Krople witaminowe,  
L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze dodatki do żywności, 
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące 
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodat-
kami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące su-
plementami diety o smaku owocowym, Mięta do celów far-
maceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne su-
plementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, 
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje 
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie, 
Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami 
do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Nekta-
ry owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy die-
ty, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do ce-
lów medycznych, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty 
dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty do początkowego żywienia niemow-
ląt, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty zawierające wita-
minę D, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne wi-
taminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe, Preparaty 
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witami-
nę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierają-
ce witaminę A, Preparaty zmniejszające apetyt, Probiotyki 
(suplementy), Produkty dietetyczne dla osób chorych, Pro-
dukty dietetyczne do celów medycznych, Proszki jako za-
mienniki posiłków, Słodziki sztuczne dostosowane dla diabe-
tyków, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające 
suplementy diety, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Prze-
ciwutleniacze do użytku dietetycznego, Substytuty cukru 
dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suple-
menty diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplemen-
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ty diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Su-
plementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu ko-
smetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z amino-
kwasów, Suplementy diety składające się z witamin, Suple-
menty diety składające się z pierwiastków śladowych, Suple-
menty diety składające się głównie z magnezu, Suplementy 
diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety skła-
dające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety 
zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające siemię 
lniane, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Su-
plementy diety zawierające propolis, Suplementy diety za-
wierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Su-
plementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety za-
wierające enzymy, Suplementy diety zawierające lecytynę, 
Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy 
diety zawierające pyłek sosnowy, Suplementy diety zawiera-
jące izoflawony sojowe, Suplementy diety ze sproszkowany-
mi jagodami acai, Suplementy diety ze sproszkowanym biał-
kiem, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające 
odchudzanie, Tran, Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza 
w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełnia-
jące dodatki do żywności do celów medycznych, Suplemen-
ty ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy 
ziołowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suple-
menty wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceu-
tyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, 
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze 
składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze 
składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla 
diabetyków, Lecznicze płyny do płukania ust, Płyny lecznicze 
do płukania ust, Lecznicze suche szampony, Higieniczne 
środki nawilżające, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Prepa-
raty higieniczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Żele nawilżające do użytku osobistego, 
Alkohol leczniczy, Antybakteryjne płyny do rąk, Antysep-
tyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pie-
lęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Anty-
septyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, 
Preparaty antybakteryjne, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Maści antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż my-
dło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty odkażające sto-
sowane w szpitalach, Produkty sterylizujące do przemywa-
nia, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, Spraye 
antybakteryjne, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Spraye antyseptyczne w formie ae-
rozolu do stosowania na skórę, Środki odkażające do użytku 
domowego, Środki odkażające, Środki do usuwania bakterii, 
Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjny preparat 
do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze antybak-
teryjne preparaty do mycia twarzy, Lecznicze preparaty 
do mycia rąk, Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne, 
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Odkażający preparat 
do mycia rąk, Szampony lecznicze, Środki przeciwdrobno-
ustrojowe do mycia rąk, Suplementy diety z cynkiem, Serum 
kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecz-

nicze], Krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego, 
Krem na odparzenia pieluszkowe [leczniczy], Kremy dla dzie-
ci [lecznicze], Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, 
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy 
do rąk do celów medycznych, Kremy do stosowania na noc 
[lecznicze], Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], 
Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacnia-
nia orgazmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kre-
my lecznicze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgna-
cji skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Kremy na odciski 
i nagniotki, Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], 
Kremy z hydrokortyzonem, Kremy ziołowe do celów medycz-
nych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze kremy do stosowania 
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, Lecznicze 
kremy do ust, Lecznicze kremy ochronne, Leczniczy krem 
do twarzy, Medyczne kremy terapeutyczne.

(210) 523362 (220) 2021 01 20
(731) BG LABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowny)
(540) BG LABO beauty nutrition
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Odświeża-
cze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów medycz-
nych, Płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycz-
nego, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Dez-
odoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Kremy perfumo-
wane, Olejki naturalne do perfum, Spraye do ciała [nieleczni-
cze], Spraye do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgna-
cji ciała, Kremy pod prysznic, Kremowe mydło do ciała, Kostki 
mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, 
Mydła do użytku osobistego, Mydła kosmetyczne, Mydła nie-
lecznicze, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione 
ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie, 
Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie 
do rąk i twarzy, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w postaci 
żelu, Mydło niewymagające użycia wody, Mydło do skóry, 
Mydło aloesowe, Mydła w żelu, Mydło pielęgnacyjne, Mydło 
pod prysznic, Mydło przemysłowe, Mydło w listkach do użyt-
ku osobistego, Mydło w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli 
stóp, Nielecznicze mydła toaletowe, Peelingi złuszczające 
do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty do mycia rąk, 
Środek do mycia rąk, Szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, Aromatyczne olejki 
do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele 
do kąpieli, Olejek do kąpieli, Zioła do kąpieli, Sole zapachowe 
do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, Dezodoranty dla ludzi, Dez-
odoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku osobiste-
go, Preparaty do ciała w sprayu, Nielecznicze antyperspiran-
ty, Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam 
do cery z wypryskami, Balsam do ciała, Balsamy dla niemow-
ląt, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Bal-
samy do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy 
do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Nieleczni-
cze balsamy do stóp, Balsamy do ust, Balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opala-
niu, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Emulsje [bal-
samy] do ochrony przeciwsłonecznej, Emulsje do twarzy 
[do użytku kosmetycznego], Emulsje wygładzające do skóry, 
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kompresy na oczy 
do celów kosmetycznych, Kosmetyczne środki nawilżające, 
Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki do paznokci, Kosme-
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tyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Krem do rąk, Krem 
do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kre-
my do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], Kremy do twarzy do użytku ko-
smetycznego, Kremy do odżywiania skóry do celów kosme-
tycznych, Balsam do włosów, Kosmetyczne płyny do wło-
sów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do wło-
sów, Lakier do włosów, Kremy odżywcze, Kremy ochronne 
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Maseczki do wło-
sów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze szampony 
do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci, Odżywki do skó-
ry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Olejek 
do włosów, Olejki do włosów, Pianki do włosów, Pianki 
ochronne do włosów, Płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
Płyny do włosów, Płyny do układania włosów, Płyny do styli-
zacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, Preparaty do mycia włosów, Prepara-
ty do kuracji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Prepara-
ty do koloryzacji włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, 
Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty 
do układania włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Pre-
paraty kosmetyczne do włosów, Preparaty wygładzające 
i prostujące włosy, Produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Szam-
pon do włosów, Suche szampony, Szampony, Szampony 
do użytku osobistego, Szampony do włosów, Szampony 
do włosów dla ludzi, Produkty do układania włosów dla męż-
czyzn, Serum do układania włosów, Rozjaśniacze do włosów, 
Pudry do włosów, Proszek do mycia włosów, Serum do pielę-
gnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Serum do wło-
sów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające roz-
czesywać splątane włosy, Środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, Produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
sów do użytku kosmetycznego, Żele ochronne do włosów, 
Żele do włosów, Żele do stylizacji włosów, Woski do układa-
nia włosów, Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Tonik do wło-
sów, Szampony z odżywką do włosów, Balsam po goleniu, 
Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, 
Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu, Kremy 
przed goleniem, Olejki do brody, Mydło do golenia, Mleczko 
po goleniu, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aero-
zolu do golenia, Preparaty do stosowania przed goleniem, 
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Aromaty do żywności 
[olejki eteryczne], Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty 
[olejki eteryczne], Olej rycynowy do celów kosmetycznych, 
Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne, 
Serum do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skó-
ry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum kojące 
dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum pie-
lęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku 
kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu się, Serum 
do korekcji oczu, Kosmetyki w postaci kremów, Krem chło-
dzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Krem 
do jasnej karnacji, Krem do opalania, Krem do opalania dla 
niemowląt, Krem do skórek wokół paznokci, Krem do wło-
sów, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy BB, 
Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Maseczki 
do ciała w kremie, Kremy złuszczające, Kremy z filtrem prze-
ciwsłonecznym, Kremy wybielające do zębów, Kremy wybie-
lające do skóry, Kremy ujędrniające skórę, Kremy ujędrniające 
ciało, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy samoopalające 
[kosmetyki], Kremy samoopalające, Kremy redukujące plamy 
starcze, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy przeciw starze-
niu się skóry, Kremy przeciw piegom, Kremy po opalaniu 

[do użytku kosmetycznego], Kremy pielęgnacyjne do wło-
sów, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy oczyszczające, 
Kremy ochronne, Kremy nielecznicze, Kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające, Kremy na noc 
[kosmetyki], Kremy na noc, Kremy na dzień, Kremy kosme-
tyczne odżywcze, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy ko-
smetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne, Kremy korygujące, 
Kremy konserwujące do skóry, Kremy kojące do użytku ko-
smetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy i balsa-
my do opalania, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy 
do włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy do usuwania 
owłosienia, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy, 
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy do skóry, Kremy do roz-
jaśniania skóry, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do polero-
wania, Kremy do rąk, Kremy do pielęgnacji skóry na bazie 
końskiego oleju, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, 
Kremy do paznokci, Kremy do opalania skóry, Kremy do opa-
lania, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do mycia, Kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, Kremy do jasnej karnacji, Kremy 
do golenia, Kremy do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy 
do aromaterapii, Kremy dermatologiczne [inne niż leczni-
cze], Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy 
dla niemowląt [nielecznicze], Krem bazowy, Nawilżające kre-
my do skóry [kosmetyki], Nielecznicze kremy do ciała, Nie-
lecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji 
skóry głowy, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy 
oczyszczające, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze 
kremy pod oczy, Nielecznicze środki oczyszczające w kre-
mie, Nieleczniczy krem do twarzy, Nieleczniczy krem na wy-
sypkę pieluszkową, Płynne kremy [kosmetyki], Podkład 
w kremie, Puder w kremie do twarzy, Róż kremowy, Róż 
w kremie, Szminki w kremie do ust, Zapachowe kremy 
do ciała, Zestawy do golenia, składające się z kremu do gole-
nia i środków stosowanych po goleniu, Preparaty kolageno-
we do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do za-
stosowań kosmetycznych, 5 Dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niemowląt, Napoje dla niemowląt, Preparaty dla 
niemowląt nie zawierające laktozy, Suplementy z siarą, Żyw-
ność z mleka w proszku dla niemowląt, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Białkowe su-
plementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy 
do wspomagania trawienia, Cukier dietetyczny do celów 
medycznych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnospraw-
nych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne 
napary do celów medycznych, Dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żyw-
nościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne środki spo-
żywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cu-
kiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki 
dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, 
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywno-
ści do celów niemedycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Glukoza 
do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycz-
nych, Herbata dla astmatyków, Herbata lecznicza, Herbata 
odchudzająca do celów medycznych, Kapsułki odchudzają-
ce, Homogenizowana żywność przystosowana do celów 
medycznych, Jedzenie liofilizowane przystosowane do ce-
lów medycznych, Krople witaminowe, L-karnityna na utratę 
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wagi, Lecznicze dodatki do żywności, Mieszane preparaty 
witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, 
Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mie-
szanki do picia w proszku będące suplementami diety 
o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, Mi-
neralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mu-
sujące tabletki witaminowe, Napoje na bazie soków owoco-
wych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, 
Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, 
Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Naturalne suplementy 
diety do leczenia klaustrofobii, Nektary owocowe dla cukrzy-
ków przystosowane do celów medycznych, Nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze 
suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Preparaty 
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku me-
dycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty 
do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty multiwita-
minowe, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierają-
ce witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty 
zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty die-
tetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów 
medycznych, Proszki jako zamienniki posiłków, Słodziki 
sztuczne dostosowane dla diabetyków, Przeciwutleniające 
suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwu-
tleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniacze do użytku diete-
tycznego, Substytuty cukru dla diabetyków, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy die-
ty dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, Suplementy diety dla niemowląt, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy 
diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety skła-
dające się z witamin, Suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, Suplementy diety składające się głów-
nie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie 
z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy 
diety w płynie, Suplementy diety zawierające olej lniany, Su-
plementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy 
diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, Suplementy diety zawierające pyłek sosno-
wy, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Tabletki witamino-
we, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Tran w kro-
plach, Tran z wątroby dorsza w kapsułkach, Witaminy i pre-
paraty witaminowe, Uzupełniające dodatki do żywności 
do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie, Suple-
menty żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy wi-

taminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające 
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profi-
laktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne 
do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z że-
laza, Suplementy prebiotyczne, Żelki witaminowe, Ziołowe 
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, Żywność dla diabetyków, Lecznicze 
płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania ust, Lecz-
nicze suche szampony, Higieniczne środki nawilżające, Pre-
paraty do dezynfekcji paznokci, Preparaty higieniczne do ce-
lów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Żele nawilżające do użytku osobistego, Alkohol leczniczy, 
Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty 
do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, An-
tyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chus-
teczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Preparaty an-
tybakteryjne, Nasączone chusteczki lecznicze, Maści anty-
septyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Prepa-
raty do dezynfekcji rąk, Preparaty odkażające stosowane 
w szpitalach, Produkty sterylizujące do przemywania, Prze-
ciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, Spraye anty-
bakteryjne, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Spraye antyseptyczne w formie ae-
rozolu do stosowania na skórę, Środki odkażające do użytku 
domowego, Środki odkażające, Środki do usuwania bakterii, 
Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjny preparat 
do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze anty-
bakteryjne preparaty do mycia twarzy, Lecznicze preparaty 
do mycia rąk, Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne, 
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Odkażający prepa-
rat do mycia rąk, Szampony lecznicze, Środki przeciwdrob-
noustrojowe do mycia rąk, Suplementy diety z cynkiem, 
Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące 
do skóry [lecznicze], Krem chłodzący [cold cream] do użyt-
ku medycznego, Krem na odparzenia pieluszkowe [leczni-
czy], Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do ciała do użytku 
farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy 
do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do trądziku [pre-
paraty farmaceutyczne], Kremy do użytku dermatologicz-
nego, Kremy do wzmacniania orgazmu, Kremy farmaceu-
tyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do ochrony skóry, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy lecznicze 
do pielęgnacji stóp, Kremy na odciski i nagniotki, Kremy na-
wilżające [preparaty farmaceutyczne], Kremy z hydrokorty-
zonem, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze 
kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze kremy 
do stóp, Lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu 
na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust, 
Lecznicze kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Me-
dyczne kremy terapeutyczne.

(210) 524179 (220) 2021 02 05
(731) PROŃCZUK PIOTR ROLL-TRAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLL-TRAW TRAWNIKI ROLOWANE
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(531) 26.01.05, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 31 Darń naturalna, Sadzonki, Krzewy, Surowe 
produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Pro-
dukty rolne (nieprzetworzone), Nieprzetworzone produkty 
ogrodnicze, Darń wzmacniana, Trawa, Trawnik/darń, Nasio-
na, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Nasiona dla rolnictwa, 
Nasiona do siewu, 44  Doradztwo z zakresu ogrodnictwa, 
Ogrodnictwo, Pielęgnacja trawników, Pielęgnacja ogrodów.

(210) 524561 (220) 2021 02 12
(731) GÓRAJEK JAKUB, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAWFILM

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Filmy do pobrania, Nagrania wideo z filmami, 
Nagrane filmy, Filmy wideo, Wstępnie nagrane filmy, 35 Pro-
dukcja filmów reklamowych, 41 Produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Montaż 
filmów, Obsługa studia filmowego, Produkcja filmów, Produkcja 
efektów specjalnych do filmów, Produkcja filmów dla telewizji, 
Produkcja filmów długometrażowych, Produkcja filmów wi-
deo, Produkcja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów 
kinowych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
muzycznych filmów wideo, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkowanie 
filmów, Realizacja filmów w studiach, Studia filmowe, Usługi fil-
mowania z powietrza, Udostępnianie filmów i programów tele-
wizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, 
Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-
-view], Usługi produkcji filmów, Usługi studia nagrań do filmów, 
Usługi studiów filmowych, Usługi w zakresie produkcji filmów 
wideo, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinema-
tograficznych, Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych 
do filmów i wideo, Wynajem kamer filmowych, Wynajmowanie 
studiów filmowych, 42 Hosting strony internetowej w zakresie 
elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych,  
45 Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wi-
deo [usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produk-
cji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z filmami [usługi prawne].

(210) 525037 (220) 2021 02 22
(731) RUDNICKI SEBASTIAN, Michałów-Reginów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUDNICKI PARTNERS Business Legal Advisors

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 525269 (220) 2021 04 06
(731) KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 04.05.02, 04.05.03, 02.01.30, 22.05.10
(510), (511) 14 Statuetki z metali nieszlachetnych.

(210) 525635 (220) 2021 03 05
(731) EVERALL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VILLACRYL
(510), (511) 1 Silikony, substancje klejące, szkliwo ceramicz-
ne, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice polime-
rowe nieprzetworzone, żywice sztuczne w stanie surowym, 
5 Amalgamaty dentystyczne, dentystyczne materiały ścier-
ne, porcelana dentystyczna, implanty chirurgiczne składają-
ce się z żywych komórek, kauczuk do celów dentystycznych, 
kleje do protez dentystycznych, lecznicze środki do czysz-
czenia zębów, leki do celów stomatologicznych, materia-
ły do plombowania zębów, płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, preparaty do sterylizacji urządzeń 
i instrumentów stomatologicznych, preparaty ułatwiające 
ząbkowanie, stopy metali szlachetnych do celów dentystycz-
nych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
odkażające, waciki do celów medycznych, wosk dentystycz-
ny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, 
środki pomocnicze do użytku medycznego: alkohol o prze-
znaczeniu medycznym, sztyfty łagodzące ból zębów, środki 
znieczulające podczas zabiegów stomatologicznych i prote-
tycznych, antybakteryjne środki do mycia rąk dla personelu 
stomatologicznego, chirurgiczne materiały opatrunkowe 
stosowane w stomatologii, ortodoncji i protetyce: kompresy, 
gaza, gaziki, lakier dentystyczny, gips dentystyczny, masy od-
ciskowe do celów dentystycznych i protetycznych, 10 Apara-
tura dentystyczna elektryczna, fotele dentystyczne, implanty 
chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, lampy 
ultrafioletowe do celów stomatologicznych, lusterka denty-
styczna, maski sanitarne do celów medycznych, ochraniacze 
zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne, in-
strumenty, przyrządy i przybory dentystyczne, odzież i ręka-
wice do celów medycznych, sztuczne zęby, sztuczne szczę-
ki, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, urządzenia 
do użytku w ortodoncji, wiertła dentystyczne.

(210) 525636 (220) 2021 03 05
(731) EVERALL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) STODENT
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, dentystyczne 
materiały ścierne, porcelana dentystyczna, implanty chirur-
giczne składające się z żywych komórek, kauczuk do celów 
dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, leki do celów stomatologicz-
nych, materiały do plombowania zębów, płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych, preparaty do sterylizacji 
urządzeń i instrumentów stomatologicznych, preparaty uła-
twiające ząbkowanie, stopy metali szlachetnych do celów 
dentystycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicz-
nych, środki odkażające, waciki do celów medycznych, wosk 
dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatolo-
gicznych, środki pomocnicze do użytku medycznego: al-
kohol o przeznaczeniu medycznym, sztyfty łagodzące ból 
zębów, środki znieczulające podczas zabiegów stomatolo-
gicznych i protetycznych, antybakteryjne środki do mycia 
rąk dla personelu stomatologicznego, chirurgiczne materiały 
opatrunkowe stosowane w stomatologii, ortodoncji i prote-
tyce: kompresy, gaza, gaziki, lakier dentystyczny, gips denty-
styczny, masy odciskowe do celów dentystycznych i prote-
tycznych.

(210) 525731 (220) 2021 03 08
(731) GALEJ CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 03.07.07, 03.07.19, 
03.07.24, 03.07.25, 09.07.01, 09.07.25, 09.03.13

(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapio-
ka, Sago, Namiastki kawy, Mąka, Chleb, Wyroby cukierni-
cze, Lody, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, 
Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód 
do chłodzenia, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymcza-
sowe zakwaterowanie.

(210) 525754 (220) 2021 03 08
(731) TRIFLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIEDY.TO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02, 
17.01.01, 17.01.02, 17.01.05, 17.01.09

(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
internetowy, Organizacja subskrypcji usług internetowych, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Pro-
wadzenie rejestrów [dla osób trzecich], Rozpowszechnianie 

reklam poprzez Internet, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
on-line w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach in-
ternetowych na reklamę towarów i usług, Usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi 
prowadzenia ewidencji czasu pracy, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe, polegające 
na promocji usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuowania, 
w zakresie ozdabiania ciała, depilacyjnych, higienicznych, 
Usługi reklamowe, polegające na promocji usług lekarskich, 
dentystycznych, farmaceutycznych, optycznych, Usługi 
reklamowe, polegające na promocji usług prawnych, de-
tektywistycznych, duchowych, astrologicznych, matrymo-
nialnych, Usługi reklamowe, polegające na promocji usług 
weterynaryjnych, Usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], Usługi umawiania, zarządzania oraz przeglądania wizyt, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem 
Internetu, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach 
internetowych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Inter-
necie, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie planami do-
tyczącymi preferowanych dostawców, Zarządzanie proce-
sami biznesowymi, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Zarządzanie w zakresie zamówień, Pośrednictwo w zakresie 
nabywania usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuowania, 
w zakresie ozdabiania ciała, depilacyjnych, higienicznych, Po-
średnictwo w zakresie nabywania usług medycznych, den-
tystycznych, farmaceutycznych, optycznych, Pośrednictwo 
w zakresie nabywania usług weterynaryjnych, Pośrednictwo 
w zakresie nabywania usług prawnych, detektywistycznych, 
duchowych, astrologicznych, matrymonialnych, 44 Doradz-
two w zakresie urody, Fryzjerstwo, Pielęgnacja urody, Salony 
tatuażu, Usługi dentystyczne, Usługi dietetyczne, Usługi far-
maceutyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi 
manicure i pedicure, Usługi medyczne, Usługi optyczne, 
Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego, Usługi weterynaryjne, 45 Doradztwo ducho-
we, Usługi astrologiczne, Usługi detektywistyczne, Usługi 
internetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania 
i poznawania osób, Usługi prawne.

(210) 526562 (220) 2021 03 23
(731) FICEK MARCIN E-SYSTEM, Zabagnie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montuj.to

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02, 
24.01.15, 24.01.16, 24.01.20, 29.01.12

(510), (511) 9 Sygnalizatory akustyczne, Alarmy antywłama-
niowe, Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alkoholomie-
rze, Anteny, Automatyczne wyłączniki czasowe z wyłącze-
niem zegarmistrzostwa, Baterie elektryczne, Bezpieczniki, 
Czujniki, Czujniki ruchu, Czujniki zalania, Czujniki dymu, gazu, 
czadu, Czujniki temperatury, Czujniki magnetyczne, Czujki 
udarowe, Czujki stłuczeniowe, Dzwonki alarmowe elektrycz-
ne, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Głośniki, 
Głośniki sufitowe i naścienne, Wzmacniacze, Kable optyczne 
jako światłowody, Optyczne włókna przewodzące promienie 
świetlne jako światłowody, Termostaty, Wideofony, Czujniki 
wilgotności, Wykrywacze dymu, Wykrywacze gazu, Włącz-
niki czasowe, Włączniki dotykowe, Zamki elektryczne, Tune-
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ry tv, Elektrozawory, Dzwonki bezprzewodowe, Domofony, 
Zestawy domofonowe, Zasilacze domofonowe, Unifony, 
Interkomy, Kamery IP, Obiektywy, Routery, Sterowniki radio-
we, Przyciski antynapadowe, Systemy i urządzenia kontroli 
dostępu, Systemy i urządzenia telewizji przemysłowej, Sys-
temy i urządzenia rejestrujące, Systemy i urządzenia sygnali-
zacyjne, Systemy alarmowe, Systemy alarmowe ostrzegające 
przed ulatnianiem się gazu, Stacje monitorowania alarmów, 
Systemy i urządzenia przeciwpożarowe, Urządzenia i cen-
trale sygnalizacji pożaru, Czujniki i sygnalizatory pożarowe, 
Urządzenia i centrale kontroli dostępu, Urządzenia i systemy 
do monitoringu zamków i zamknięć, Urządzenia i systemy 
teleinformatyczne, Metalowe zamki szyfrowe (elektryczne), 
Akcesoria i elementy do urządzeń i systemów alarmowych, 
Akcesoria i elementy do urządzeń i systemów kontroli do-
stępu, Akcesoria i elementy do urządzeń i systemów sygna-
lizacji pożaru, Akcesoria i elementy do urządzeń i systemów 
przeciwpożarowych, Wideotelefony, Telewizja dozorowa, 
Urządzenia fotograficzne, Rejestratory cyfrowe, Sterowni-
ki programowalne uniwersalne, Programatory nadzorują-
ce procesy technologiczne, Czytniki kart magnetycznych, 
Czytniki zbliżeniowe, Kable elektryczne, Karty-klucze ma-
gnetyczne, Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, Magnetyczne nośniki danych, Optycz-
ne nośniki danych, Kamery termowizyjne, Akumulatory elek-
tryczne, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycz-
nych, 35 Badania marketingowe, Badania rynku, Pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Marketing, Rozpowszechnienie ogło-
szeń reklamowych, Sondaże opinii, Outsourcing [doradztwo 
handlowe], Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Usługi porównywania cen, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rynkowe badania, 
Sortowanie danych w bazach komputerowych, Sprzedaż 
systemów i urządzeń elektrycznych, Sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sprzedaż 
systemów i urządzeń elektronicznych, Sprzedaż systemów 
i urządzeń informatycznych, Sprzedaż systemów i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Sprzedaż systemów i urządzeń tele-
informatycznych, Sprzedaż systemów i urządzeń z zakresu 
ochrony mienia i osób, Sprzedaż systemów i urządzeń z za-
kresu automatyki, Sprzedaż systemów i urządzeń z zakre-
su automatyki domowej, Sprzedaż systemów i urządzeń 
alarmowych, Sprzedaż systemów i urządzeń przeciwpoża-
rowych, Sprzedaż systemów i urządzeń bezpieczeństwa, 
Sprzedaż systemów i urządzeń kontroli dostępu, Sprzedaż 
systemów i urządzeń telewizji przemysłowej, Sprzedaż sys-
temów i urządzeń rejestrujących, Sprzedaż systemów i urzą-
dzeń z zakresu nagłośnienia, Sprzedaż systemów i urządzeń 
sygnalizacyjnych, Usługa sprzedaży za pośrednictwem skle-
pu internetowego, Sprzedaż systemów i urządzeń audio 
i wideo, Sprzedaż systemów i urządzeń radiowych, Sprzedaż 
systemów i urządzeń monitoringu, Wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnia-
nie rankingów użytkowników w celach handlowych lub re-
klamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, 37 Montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, Instalowanie i naprawy alarmów prze-
ciwwłamaniowych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń 
elektrycznych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń elek-
tronicznych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń infor-

matycznych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń teleko-
munikacyjnych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń te-
leinformatycznych, Montaż i naprawa systemów i urządzeń 
ochrony mienia i osób, Montaż i naprawa systemów i urzą-
dzeń automatyki i automatyki domowej, Montaż i naprawa 
systemów i urządzeń audio i wideo, Montaż i naprawa sys-
temów i urządzeń telewizji przemysłowej, Montaż i naprawa 
systemów i urządzeń rejestrujących, Montaż i naprawa syste-
mów i urządzeń sygnalizacyjnych, Montaż i naprawa syste-
mów i urządzeń alarmowych, Montaż i naprawa systemów 
i urządzeń przeciwpożarowych, Montaż i naprawa systemów 
i urządzeń kontroli dostępu, Montaż i naprawa systemów 
i urządzeń monitoringu, Montaż i naprawa systemów i urzą-
dzeń ochrony mienia, 41 Szkolenia z zakresu montażu syste-
mów i urządzeń elektrycznych, Szkolenia z zakresu montażu 
systemów i urządzeń elektronicznych, Szkolenia z zakresu 
montażu systemów i urządzeń informatycznych, Szkolenia 
z zakresu montażu systemów i urządzeń telekomunikacyj-
nych, Szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń te-
leinformatycznych, Szkolenia z zakresu montażu systemów 
i urządzeń ochrony mienia i osób, Szkolenia - montaż syste-
mów i urządzeń automatyki i automatyki domowej, Szkole-
nia z zakresu montażu systemów i urządzeń audio i wideo, 
Szkolenia - montaż systemów i urządzeń telewizji przemy-
słowej, Szkolenia z zakresu montażu systemów i urządzeń 
rejestrujących, Szkolenia z zakresu montażu systemów i urzą-
dzeń sygnalizacyjnych, Szkolenia z zakresu montażu syste-
mów i urządzeń alarmowych, Szkolenia - montaż systemów 
i urządzeń przeciwpożarowych, Szkolenia z zakresu montażu 
systemów i urządzeń kontroli dostępu, Szkolenia - montaż 
systemów i urządzeń do monitoringu.

(210) 526771 (220) 2021 03 26
(731) NOWAK MARCIN, MALCZEWSKI MARCIN P.P.H.U. 

NOMA-SYSTEM SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) NOMA-SYSTEM
(510), (511) 7 Krajalnice, pakowarki żywności, prasy próż-
niowe do pakowania artykułów żywnościowych, elektrycz-
ne zgrzewarki do torebek, zgrzewarki punktowe, maszyny 
do drukowania etykiet, 9 Kasy fiskalne, drukarki fiskalne, 
kasy komputerowe, terminale płatnicze, elektroniczne kasy 
sklepowe, specjalizowane kasy fiskalne, kalkulatory, czytniki 
kodów kreskowych, wagi elektroniczne, urządzenia liczące 
i sortujące pieniądze, wykrywacze fałszywych pieniędzy, sta-
nowiska POS, modemy, zasilacze do urządzeń elektronicz-
nych, programy komputerowe, karty magnetyczne i chipo-
we, taksometry fiskalne, drukarki kodów kreskowych, pin-pa-
dy, sprawdzarki cen, tachometry, drukarki przenośne, wagi 
elektroniczne, kolektory danych, drukarki kodów kresko-
wych, reklamy przestrzenne, litery 3D, banery, 20 Statuetki, 
35 Projektowanie reklam, usługi sprzedaży reklam, Reklama 
i usługi reklamowe, 37 Serwis, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego oraz urządzeń fiskalnych, 42 Opracowywa-
nie dokumentacji technicznej w tym zakresie, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 527115 (220) 2021 04 07
(731) MATCZUK EWA IZABELA, Malbork
(540) (znak słowny)
(540) NOTABENE
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, na-
prawy i konserwacja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
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nego, Brukarstwo i kafelkowanie, Betonowanie, 41 Tłumacze-
nia, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Tłumaczenia językowe, Świadczenie usług w zakre-
sie tłumaczeń, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia  
(Usługi -), Tłumaczenie ustne [język], Elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [mi-
cro-publishing], Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Edycja druków zawierających 
obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka 
rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 527323 (220) 2021 04 07
(731) LADRA TOMASZ, Zajączki Drugie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADURO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) 
[budownictwo], Drzwi (Urządzenia do otwierania -) nieelek-
tryczne, Drzwi wahadłowe metalowe, Gałki [uchwyty] meta-
lowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Klamki do drzwi meta-
lowe, Metalowe drzwi składane, Odrzwia metalowe, Okucia 
drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia metalowe do okien, 
Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Ościeżnice metalowe, 
Rolety zewnętrzne metalowe, Altany konstrukcje z metalu, 
Balustrady metalowe, Konstrukcje metalowe, Dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Statuetki z metali nieszlachetnych, 
Okucia metalowe do mebli, Kółka samonastawne do mebli 
metalowe, Metalowe wsporniki do mebli, 11 Abażury, Klosze 
do lamp [kominki], Kuliste klosze do lamp, Lampy stojące, Ste-
laże do abażurów, Żyrandole, Urządzenia i instalacje oświe-
tleniowe, Światła sufitowe, Lampy oświetleniowe, Lampy łu-
kowe, Lampy elektryczne, Abażury do lamp, Klosze do lamp 
[kominki], Urządzenia i instalacje oświetleniowe, 18 Okładziny 
do mebli ze skóry, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 
20 Nogi do mebli, Drzwi do mebli, Stopki do mebli, Osprzęt 
niemetalowy do mebli, Panele drewniane do mebli, Wsporni-
ki, niemetalowe, do mebli, Wykończeniowe elementy z two-
rzyw sztucznych do mebli, Meble, Pulpity [meble], Kartoteki 
[meble], Zagłówki [meble], Meble metalowe, Meble szkolne, 
Parawany [meble], Meble ogrodowe, Meble biurowe, Na-
dmuchiwane meble, Ławy [meble], Wózki barowe [meble], 
Wolnostojące przepierzenia [meble], Półki do kartotek [me-
ble], Osłony do kominków (meble), Stojaki na ręczniki [meble], 
Stojaki na książki [meble], Taborety ze schodkiem [meble], 
Stoły z imadłem [meble], Rolety wewnętrzne okienne [me-
ble], Rolety z plecionek drewnianych [meble], Wyroby stolar-
skie, Kółka do zasłon, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztu-
ki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Popiersia 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posążki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Statuetki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Biblioteczki 
[regały na książki], Blaty stołowe, Blok rzeźniczy [stolik], Do-
zowniki stałe do ręczników niemetalowe, Fotele fryzjerskie, 
Garderoby, Kanapo-tapczany, Kanapy, Kojce, Kółka samo-
nastawne, nie z metalu, Komody, Konsole, Kozły [stojaki 

meblowe], Kredensy, Krzesełka kąpielowe dla małych dzie-
ci, Krzesła, Lustra (srebrzone szkło), Maty do kojców dziecię-
cych, Maty do przewijania niemowląt, Płytki z prasowanego 
bursztynu, Pokrowce na odzież [magazynowanie], Pokrowce 
na odzież [szafa], Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki 
magazynowe, Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Przewija-
ki, Przenośne biurka, Postumenty pod doniczki na kwiaty, 
Siedzenia metalowe, Siedzenia prysznicowe, Skrzynie na na-
rzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynie [paki] niemetalowe, 
Skrzynki na zabawki, Stanowiska maszyn liczących, Stojaki 
do butelek, Stojaki na broń, Stojaki na czasopisma, Stojaki, 
półki, Stoliczki na kolana, Szafki na lekarstwa, Stoły warsztato-
we, Stoły metalowe, Stoły kreślarskie, Stoły do piły [robocze], 
inne niż części maszyn, Stoły do masażu, Stoły, Stoliki rucho-
me pod komputery, Stoliki pod maszyny do pisania, Szafki 
zamykane, Szafy wnękowe, Tablice do zawieszania kluczy, Ta-
borety, Toaletki, Umywalki obudowane szafką, Wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, Wózki meblowe, Wyroby 
wikliniarskie, Wysokie krzesła dla dzieci, Kółka samonastawne 
do łóżek niemetalowe, Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka koszyki 
dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Ochraniacze na szczebel-
ki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Osprzęt niemeta-
lowy do łóżek, Podstawy łóżek, Obrazy (Ramy do -), Ramki 
do haftowania, Ramy obrazów [Listwy do -], Haki do zasłon, 
Karnisze do zasłon, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon 
[na linki], Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Pro-
wadnice do zasłon, Rolety wewnętrzne okienne papierowe, 
Rolki do zasłon, Sznury do podwiązywania zasłon, Uchwyty 
do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Haczyki na ubrania, 
niemetalowe, Haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących 
na ubrania, Manekiny na ubrania, Stojaki do wieszania ubrań, 
Stojaki na kapelusze, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wiesza-
ki stojące na płaszcze, Pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, Skrzynki na narzędzia, niemetalowe, puste, Szafki 
do przechowywania żywności, Drabiny z drewna lub two-
rzyw sztucznych, Ruchome niemetalowe schody pasażerskie, 
Kasety do ekspozycji biżuterii, Tabliczki znamionowe, nieme-
talowe, Tablice ogłoszeniowe, Szyldy z drewna lub tworzyw 
sztucznych, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska wystawo-
we, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub two-
rzyw sztucznych, 24 Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, 
Pokrycia na meble z tkanin, Pokrowce i narzuty na meble, 
37 Konserwacja mebli, Renowacja mebli, Tapicerowanie me-
bli, Ciesielstwo, Montaż drzwi i okien, Montaż wyposażenia 
kuchennego, 42 Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie budowlane.

(210) 527387 (220) 2021 04 07
(731) OLESIAK MARCIN, Piaseczno;  

OLESIAK KRZYSZTOF, Warszawa;  
GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD CHICKEN
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(531) 08.05.01, 19.01.12, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 29 Drób, 43 Bary, dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i na-
pojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, przygotowanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, usługi barów 
kawowych, usługi barów typu Fast-food na wynos, Usługi 
mobilnych restauracji, usługi restauracji Fast-food, Usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przy-
gotowania posiłków, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527398 (220) 2021 04 12
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILD ROCK CIDER ORIGINAL

(531) 05.03.11, 05.03.13, 01.01.03, 01.01.10, 22.01.21, 26.01.01, 
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Cydr bezalkoholo-
wy, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owo-
cowych, Napoje na bazie owoców, 33 Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Cydr.

(210) 527913 (220) 2021 04 20
(731) PAXUS KANCELARIA PRAWNO-GOSPODARCZA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONBOX

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 24.17.25
(510), (511) 16 Druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
materiały introligatorskie (książki, wydawnictwa), 35 Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Obsługa admi-
nistracyjna firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], Pomoc w zarządzaniu działalnością gopodarczą, 
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
42 Platforma jako usługa [PaaS], tworzenie platform kompu-

terowych, usługi informatyczne, projektowanie systemów 
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania.

(210) 528031 (220) 2021 04 26
(731) PACZEWSKI ŁUKASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TEZI VET 
GABINET WETERYNARYJNY TEZI, Nasielsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PRIMAVERA GROUP

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.08, 27.05.01, 27.03.03
(510), (511) 5 Preparaty medyczne i weterynaryjne, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Suplementy diety dla zwierząt, Biał-
kowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, 
Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania 
trawienia, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne 
napary do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żyw-
nościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, Dodatki do żywności 
do celów niemedycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki od-
żywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, 
Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Do-
datki witaminowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutra-
ceutycznego, Glukoza do stosowania jako dodatek do żyw-
ności do celów medycznych, Herbata odchudzająca do ce-
lów medycznych, Homogenizowana żywność przystosowa-
na do celów medycznych, Jedzenie liofilizowane przystoso-
wane do celów medycznych, Kapsułki odchudzające, Koktaj-
le białkowe, Kora do celów nutraceutycznych, Krople witami-
nowe, L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze dodatki do żyw-
ności, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Liofilizo-
wana żywność przystosowana do celów medycznych, Liofi-
lizowane mięso przystosowane do celów medycznych, 
Mech irlandzki do celów medycznych, Mielone siemię lniane 
do użytku jako suplement diety, Mięso liofilizowane przysto-
sowane do celów medycznych, Mieszane preparaty witami-
nowe, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mie-
szanki do picia w proszku będące suplementami diety 
o smaku owocowym, Mieszanki do picia w proszku z dodat-
kami odżywczymi, Mięta do celów farmaceutycznych, Mine-
ralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla lu-
dzi, Mineralne suplementy odżywcze, Mleczko pszczele 
do celów medycznych, Multiwitaminy, Musujące tabletki wi-
taminowe, Napoje dietetyczne do celów leczniczych dla nie-
mowląt, Napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków 
przystosowane do celów medycznych, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogaco-
ne witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami 
dietetycznymi, Naturalne suplementy diety do leczenia klau-
strofobii, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, Nośniki uwalniające substancje czyn-
ne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających 
uwalnianie suplementów odżywczych, Nutraceutyki do sto-
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sowania jako suplementy diety, Odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze su-
plementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Pieczywo 
dla diabetyków, Pokarmy dietetyczne używane w żywieniu 
klinicznym, Preparaty albuminowe do celów medycznych, 
Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne 
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty 
multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Pre-
paraty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub me-
dycznych, Preparaty pobudzające apetyt, Preparaty stoso-
wane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Prepara-
ty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Prepara-
ty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, Preparaty zawierające czynnik lipotropowy, Preparaty 
zawierające lizynę, Preparaty zawierające witaminę D, Prepa-
raty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę 
C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty zmniejszają-
ce apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla 
osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Produkty spożywcze przyrządzone z czerwonego żeńszenia 
do celów leczniczych, Produkty spożywcze przyrządzone 
z żeńszenia do celów leczniczych, Produkty uboczne z pro-
cesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub me-
dycznych, Proszki jako zamienniki posiłków, Przeciwutlenia-
cze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutle-
niacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze pocho-
dzące z miodu, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwu-
tleniacze zawierające enzymy, Przeciwutleniające suplemen-
ty diety, Przeciwutleniające suplementy, Pyłek pszczeli 
do użytku nutraceutycznego, Pyłek pszczeli stosowany jako 
suplement diety, Skrobia do celów dietetycznych, Słodziki 
dietetyczne do celów medycznych, Sole wód mineralnych, 
Środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, Suple-
menty diety, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Su-
plementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla zwie-
rząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety składające 
się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, Suplementy diety składające się z wita-
min, Suplementy diety składające się głównie z magnezu, 
Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplemen-
ty diety składające się głównie z wapnia, 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 kwasem foliowym, Su-
plementy diety z pszenicy, Suplementy diety zawierające 
olej lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy 
diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy 
diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające ka-
zeinę, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suple-
menty diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawie-
rające lecytynę, Suplementy diety zawierające pyłek kwiato-
wy, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy die-
ty zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety zawiera-
jące pyłek sosnowy, Suplementy diety zawierające węgiel 
aktywny, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Su-
plementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suple-
menty do żywności dla zwierząt (lecznicze), Suplementy 

lecznicze do żywności dla zwierząt, Suplementy mineralne 
do żywności, Suplementy odżywcze składające się z ekstrak-
tów z grzybów, Suplementy odżywcze składające się głów-
nie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głów-
nie z wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z że-
laza, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy prebio-
tyczne, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekon-
walescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy żywno-
ściowe w postaci proszku, Suplementy żywnościowe wspo-
magające zdrowie, zawierające żeń-szeń, Suplementy żyw-
nościowe wspomagające zdrowie, zawierające czerwony 
żeń-szeń, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające od-
chudzanie, Tran, Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza 
w kapsułkach, Uzupełniające dodatki do żywności do celów 
medycznych, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy 
prenatalne, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowa-
na do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Żywe narzą-
dy i tkanki do celów chirurgicznych, Aerozole chłodzące 
do celów medycznych, Alkohol do nacierania, Alkohol lecz-
niczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Apteczki pierwszej 
pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy do użyt-
ku domowego, Biologiczne hodowle tkanek do celów wete-
rynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryj-
nych, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone do celów 
medycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Cukier 
mleczny do celów medycznych [laktoza], Dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, Dodatki do paszy do celów me-
dycznych, Dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Do-
datki odżywcze do celów weterynaryjnych, Doustne sole 
nawadniające, Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania 
i podawania preparatów farmaceutycznych, Drożdże do ce-
lów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, 
Ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych 
lub farmaceutycznych, Ekstrakty z kory do użytku weteryna-
ryjnego, Ekstrakty z kory do użytku medycznego, Enzymy 
do celów weterynaryjnych, Feromony, Gazy do celów me-
dycznych, Guma do żucia odświeżająca oddech do celów 
leczniczych, Kapsułki do celów leczniczych, Jednorazowe 
pieluchy dla zwierząt domowych, Kremy na wymiona 
do użytku w rolnictwie, Komórki macierzyste do celów wete-
rynaryjnych, Kleje medyczne do wiązania ran, Kolagen do ce-
lów medycznych, Lecznicze szampony dla zwierząt domo-
wych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki uśmierzające ból 
do celów weterynaryjnych, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Nasienie zwierząt, Nasienie zwierząt do sztucznej insemina-
cji, Olejek z drzewa sandałowego do celów medycznych, far-
maceutycznych lub weterynaryjnych, Pijawki do celów me-
dycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Płyny dla psów, Płyny 
do celów weterynaryjnych, Preparaty aminokwasowe do ce-
lów weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do celów 
weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, Preparaty biochemiczne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, 
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Preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, Prepa-
raty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty i substancje wetery-
naryjne, Preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, 
Preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Produkty uboczne 
z procesu przeróbki ziarn zbóż do celów medycznych, Pro-
szek z kory do użytku weterynaryjnego, Środki do zwalcza-
nia mikrobów, Środki odstraszające insekty dla psów, Środki 
wabiące dla zwierząt domowych, Substancje pobudzające 
łaknienie dla zwierząt, Suplementy do karm do celów wete-
rynaryjnych, Szczepionki, Tlen do celów medycznych, 
Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry 
ludzkiej], Tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Wazelina do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Wskaźniki biologicz-
ne do monitorowania procesów sterylizacji do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Ziołowe maści na rany 
na skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobie-
gające swędzeniu dla zwierząt domowych, Żwir jako środek 
wspomagający trawienie dla ptaków, Żywe komórki do ce-
lów weterynaryjnych, Dietetyczna żywność przystosowana 
do użytku weterynaryjnego, Medyczne dodatki do żywności 
do użytku weterynaryjnego, Mieszanki paszowe uzupełnia-
jące, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Pasza leczni-
cza dla zwierząt, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Pro-
biotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, 
Suplementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy die-
ty dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, Suplementy 
diety do celów weterynaryjnych, Suplementy do pasz do ce-
lów weterynaryjnych, Suplementy mineralne do karmienia 
żywego inwentarza, Suplementy odżywcze do pasz dla 
zwierząt gospodarskich, Suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt do-
mowych, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt do-
mowych, Akarycydy do użytku przemysłowego, Algicydy 
do basenów pływackich, Algicydy do celów rolniczych, Algi-
cydy wodne, Biocydy, Biocydy syntetyczne, Biopestycydy 
do użytku domowego, Biopestycydy rolnicze, Bloczki 
z drewna kamforowego do odstraszania moli, Bransoletki na-
sączone środkiem odstraszającym owady, Chusteczki nasą-
czone środkiem odstraszającym owady, Drewno cedrowe 
jako środek odstraszający owady, Drzewo sandałowe 
do użytku jako preparat odstraszający owady, Ekstrakty tyto-
niowe [owadobójcze], Fumiganty, Fungicydy, Fungicydy bio-
logiczne, Herbicydy, Herbicydy biologiczne, Herbicydy 
do użytku domowego, Herbicydy do użytku w rolnictwie, 
Herbicydy do użytku w stawach, Herbicydy do zwalczania 
wodorostów, Herbicydy wodne, Insektycydy, Insektycydy 
do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, 
Kadzidełka do odstraszania owadów, Kadzidełka do odstra-
szania komarów, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], 
Kulki na mole, Larwicydy, Leki przeciwnadciśnieniowe, Lep 
na muchy [taśmy], Lepy na muchy, Moluskocydy, Środki 
do zwalczania myszy, Naturalne biocydy, Nematocydy, Obro-
że przeciw pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytni-
cze dla zwierząt, Obroże przeciwpchelne, Oleje przeciw 
gzom, Opaski na nadgarstek nasączone preparatami odstra-
szającymi owady, Owadobójcze szampony dla zwierząt, 
Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Owicydy, Pa-
pier przeciwmolowy, Paski pokryte klejem do stosowania 
przeciwko robactwu, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pe-
stycydy do użytku domowego, Pestycydy do zwalczania ni-
cieni, Pestycydy rolnicze, Plastry przeciw komarom dla nie-
mowląt, Płyn odstraszający muchy, Preparaty chemiczne 
do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne 

do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne do zwal-
czania szkodników, Preparaty chemiczne do zwalczania cho-
rób winorośli, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, 
Preparaty do dezynsekcji owiec, Preparaty do fumigacji gle-
by, Preparaty do kontroli insektów, Preparaty do leczenia 
przeciw wszom, Preparaty do mycia zwierząt, Preparaty 
do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do niszczenia 
szkodników, Preparaty do odstraszania robactwa, Preparaty 
do sterylizacji gleby, Preparaty do tępienia larw, Preparaty 
do tępienia ślimaków nagich, Preparaty do usuwania alg, Pre-
paraty do usuwania płazińców, Preparaty do zapobiegania 
przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, Preparaty do zwalcza-
nia insektów, Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty 
do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze, Preparaty 
grzybobójcze do zabijania szkodników, Preparaty grzybo-
bójcze do użytku medycznego, Preparaty grzybobójcze 
do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze do stosowa-
nia w ogrodnictwie, Preparaty hamujące rozwój larw, Prepa-
raty leczące wszawicę [pedikulicydy], Preparaty odstraszają-
ce koty, Preparaty przeciw mchom, Preparaty przeciw mo-
lom, Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia chemicz-
nego, Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia roślinne-
go, Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, 
Preparaty zapobiegające tworzeniu się alg w wodzie, Prepa-
raty zwalczające wszy we włosach, Produkty do zwalczania 
komarów do nakładania na moskitiery, Proszki do zabijania 
pcheł, Proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach, Proszki 
przeciwpchelne, Pyretrum [proszek], Regulatory wzrostu 
owadów [IGR], Rozpylacze przeciwpchelne, Spirale odstra-
szające komary, Spraye przeciw owadom, Środki algobójcze, 
Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Środki chemicz-
ne dla leśnictwa [herbicydy], Środki chemiczne dla leśnictwa 
[insektycydy], Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpaso-
żytnicze], Środki chemiczne modyfikujące zachowanie 
do kontrolowania szkodników, Środki chwastobójcze, Środki 
do mycia bydła, Środki do mycia bydła [insektycydy], Środki 
do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia zwierząt [in-
sektycydy], Środki do odstraszania ptaków, Środki do tępie-
nia much, Środki do tępienia pcheł, Środki do tępienia szkod-
ników, Środki do zwalczania pająków, Środki gryzoniobójcze, 
Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze do użytku w rol-
nictwie, Środki odstraszające dla zwierząt, Środki odstraszają-
ce insekty, Środki odstraszające komary, Środki odstraszające 
komary do nakładania na skórę, Środki odstraszające mole, 
Środki odstraszające owady, Środki odstraszające owady dla 
zwierząt, Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki odstra-
szające pasożyty zewnętrzne, Środki odstraszające rekiny, 
Środki odstraszające robactwo do użytku na darni lub trawie, 
Środki odstraszające zwierzęta, Środki owadobójcze, Środki 
przeciw pasożytom, Środki przeciw roztoczom, Środki prze-
ciwko gryzoniom, Środki przeciwsłoneczne odstraszające 
meduzy, Środki robakobójcze, Środki roztoczobójcze do ce-
lów rolniczych, Środki roztoczobójcze do użytku domowe-
go, Środki wabiące owady, Środki zarodnikobójcze, Strychni-
na (trucizna), Szampony przeciw wszom, Tabletki zawierające 
kamforę będące środkami odstraszającymi owady, Trociczki 
do odymiania, Trociczki do odymiania jako środki odkażające, 
Trucizny, Trutki na szczury, Zawieszki odstraszające owady, 
Trucizny bakteryjne, 18 Artykuły do owijania nóg koni, Arty-
kuły odzieżowe dla koni, Baty, bicze, Baty ujeżdżeniowe, Buty 
dla koni, Buty dla psów, Chomąta dla koni, Czapraki pod sio-
dła końskie, Derki dla koni przeciw owadom, Derki na konie, 
Derki polarowe dla koni, Dyscyplina dziewięciorzemienna 
[bicz], Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Getry 
dla zwierząt, Gumowe części do strzemion, Harapy, Kagańce, 
Klapy na oczy dla koni [uprząż], Kokardy dla zwierząt domo-
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wych, Lejce, Lejce [uprząż], Lonże do szkolenia koni, Łykawki 
dla koni, Maski na łby końskie, Maski przeciw muchom dla 
zwierząt, Naczółki dla koni, Nagłówki uprzęży, Nakolanniki 
dla koni, Nauszniki dla koni, Nosidełka dla zwierząt [torby], 
Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], Obroże, Ob-
roże dla kotów, Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt, Obro-
że dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych 
zawierające informacje medyczne, Ochraniacze dla psów 
przeciw zaznaczaniu terenu, Ochraniacze na kopyta, Ochra-
niacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, Odzież dla psów, 
Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt domowych, Okrycia 
dla koni, Okrycia dla kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla 
zwierząt, Osłonki na dzioby dla drobiu zapobiegające wal-
kom, Osłony na koński ogon, Osprzęt do uprzęży, Parki (okry-
cia) dla psów, Paski do ostróg, Pasy do siodła, Pasy do uprzę-
ży, Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Podko-
wy, Podkowy końskie, Podkowy metalowe, Podkowy nieme-
talowe, Podkowy wykonane z tworzyw sztucznych, Postron-
ki do uprzęży, Postronki [zaprzęgi], Przykrycia i okrycia dla 
zwierząt, Siodła do jazdy konnej, Siodła na konia, Skórzane 
smycze, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla 
zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Strze-
miona, Strzemiona z metalu, Terlica [szkielet siodła], Tręzla 
(uzda), Ubranka dla zwierząt, Uprząż konna, Uprzęże, Uprzęże 
dla zwierząt, Uzdy dla koni, Wędzidła dla koni, Wędzidła dla 
zwierząt, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Wodze do lonżowa-
nia, Worki do karmienia zwierząt, Worki na obrok, Wyroby 
rymarskie ze skóry, Wyroby siodlarskie, Zapięcia do siodeł, 
Żelazne okucia do uprzęży, Gryzaki ze skóry surowej dla 
psów, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Artykuły jadalne do żu-
cia dla zwierząt, Aktywne drożdże suszone dla zwierząt, Al-
garobilla [pasza dla zwierząt], Artykuły jadalne do żucia dla 
psów, Artykuły spożywcze dla cieląt, Artykuły spożywcze dla 
kurczaków, Artykuły spożywcze dla owiec, Artykuły spożyw-
cze dla świń, Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Artykuły spo-
żywcze dla zwierząt morskich, Artykuły spożywcze dla zwie-
rząt zawierające wyciągi z roślin, Artykuły spożywcze dla 
zwierząt na bazie mleka, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
mlecznych, Artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, 
Artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia 
psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do kar-
mienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające woło-
winę do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające 
fosforan służące do karmienia zwierząt, Artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły 
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, Arty-
kuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do kar-
mienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę 
do karmienia psów, Białko słodowe dla zwierząt [inne niż 
do celów medycznych], Ciasta z sosu sojowego [pokarm dla 
zwierząt], Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Ciastka dla ko-
tów, Ciastka dla szczeniaków, Ciastka dla zwierząt, Ciastka 
owsiane do spożycia przez zwierzęta, Ciastka słodowe dla 
zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Preparaty zwiększa-
jące niesienie się drobiu, Drożdże do pasz dla zwierząt, Droż-
dże do spożycia przez zwierzęta, Drożdże jako pasza dla 
zwierząt, Ekstrakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, 
Ekstrakty z drożdży do spożycia przez zwierzęta, Herbatniki 
owsiane do spożycia przez zwierzęta, Herbatniki słodowe dla 
zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Jadalne kości 

i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne przysmaki dla 
zwierząt domowych, Jadalne siemię lniane, nieprzetworzo-
ne, Jadalne smakołyki dla koni, Jadalne smakołyki dla zwie-
rząt, Jadalny proszek z japońskiej kocimiętki dla kotów do-
mowych, Karma dla drobiu, Karma dla dzikiego ptactwa, 
Karma dla gryzoni, Karma dla koni, Karma dla kotów, Karma 
dla królików, Karma dla psów, Karma dla psów biorących 
udział w gonitwach, Karma dla ptaków, Karma dla ptaków 
domowych, Karma dla ryb, Karma dla złotych rybek, Karma 
dla zwierząt domowych, Karmy dla kotów, Karmy o smaku 
sera dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Kar-
my w puszce przeznaczone dla psów, Kasze dla drobiu, Kiełki 
pszenicy jako pasza dla zwierząt, Kości dla psów, Kości do żu-
cia dla psów, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, 
Krewetki w solance przeznaczone do pożywienia dla ryb, 
Kukurydza do spożycia przez zwierzęta, Kukurydza przetwo-
rzona do spożycia przez zwierzęta, Lizawka (sól do lizania dla 
zwierząt), Mączka dla zwierząt, Mączka lniana jako pasza dla 
zwierząt, Mączka lniana [pasza], Mączka rybna na pasze dla 
zwierząt, Mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], Mączka 
sojowa [pokarm dla zwierząt], Mączka z orzechów arachido-
wych dla zwierząt, Mączka z orzeszków arachidowych dla 
zwierząt, Mąka do spożycia przez zwierzęta, Mąka sojowa 
[pokarm dla zwierząt], Mąka z ryżu [pasza], Mąka z siemienia 
lnianego jako pasza dla zwierząt, Makuchy, Makuchy rzepaku 
dla bydła, Makuchy z kukurydzy dla bydła, Mesz dla tuczo-
nych zwierząt hodowlanych, Mielone produkty spożywcze 
dla zwierząt, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki pa-
szowe dla zwierząt, Mieszanki ziaren roślin dzikich, Mieszanki 
ziaren roślin dziko rosnących, Mleko do stosowania jako kar-
ma dla zwierząt, Mleko do stosowania jako artykuł spożyw-
czy dla psów, Mleko sztuczne przystosowane do użytku jako 
karma dla cieląt, Mleko w proszku dla kociąt, Mleko w prosz-
ku dla szczeniąt, Możliwe do strawienia kości do żucia dla 
psów, Napoje dla kotów, Napoje dla zwierząt, Napoje dla 
zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, 
Nasiona dla ptaków, Nasiona roślin strączkowych [karma dla 
zwierząt], Odpady gorzelniane [pasza dla zwierząt], Odpady 
z gorzelni [pasza dla zwierząt], Odpady z przemiału ziaren 
zbóż do żywienia zwierząt, Makuchy z orzeszków arachido-
wych dla zwierząt, Ości mątwy, Ości mątwy dla ptactwa, 
Ości mątwy [dla ptaków w klatkach], Otręby [pokarm dla 
zwierząt], Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Owies 
do spożycia przez zwierzęta, Owies przetworzony do spoży-
cia przez zwierzęta, Owsianka do spożycia przez zwierzęta, 
Pasza dla koni, Pasza dla świń, Pasza dla zwierząt tucznych, 
Pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, Pasze w pusz-
ce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, 
Pasze zbożowe dla zwierząt, Pasze zwierzęce do stosowania 
podczas odsadzania zwierząt od matki, Pasze zwierzęce 
otrzymywane z siana, Pasze zwierzęce otrzymywane z sub-
stancji warzywnych, Pasze zwierzęce otrzymywane z siana 
suszonego na powietrzu, Pasze zwierzęce składające się 
z produktów z soi, Pasze zwierzęce w formie granulek, Pasze 
zwierzęce w formie orzechów, Pasze zwierzęce w formie ka-
wałków, Pasze zwierzęce zawierające siano suszone na po-
wietrzu, Pasze zwierzęce zawierające siano, Pokarm dla cho-
mików, Pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się 
z ryb, Pokarm dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, 
Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokar-
my puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Posiłki 
z nasion oleistych do spożycia przez zwierzęta, Pozostałości 
z przetwórstwa słodu do użytku jako pasza dla zwierząt, Pre-
paraty na pokarm dla pszczół, Preparaty spożywcze dla ko-
tów, Preparaty spożywcze dla psów, Preparaty spożywcze 
dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, 
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Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, Produkty z kuku-
rydzy do spożycia przez zwierzęta, Produkty zbożowe 
do spożycia przez zwierzęta, Produkty żywnościowe dla 
zwierząt na bazie mleka, Proteiny pszeniczne do żywności 
dla zwierząt, Przetworzone produkty z kukurydzy do spoży-
cia przez zwierzęta, Przysmaki dla kotów [jadalne], Przysmaki 
dla psów [jadalne], Puszkowane pożywienie dla psów, Ryż 
naturalny do użytku jako pasza dla zwierząt, Siano, Siano 
w belach suszone na powietrzu, Siemię lniane jako pasza dla 
zwierząt, Słód dla zwierząt, Słodkie herbatniki do spożycia 
przez zwierzęta, Słoma, Słoma [pasza], Smakołyki dla ptaków, 
jadalne, Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju pa-
tyczków wołowych, Sól dla bydła, Sole mineralne dla bydła, 
Solone ciastka dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt, Środki odżywcze [karma] dla ryb, Substancje 
na pokarm dla pszczół, Substytuty mleka do użycia jako pro-
dukty żywnościowe dla zwierząt, Suchary dla psów, Suszona 
lucerna dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Ta-
bletki drożdżowe do spożycia przez zwierzęta, Wapno 
do pasz, Wewnętrzne skorupy mątwy dla ptaków, Wysłodzi-
ny, Wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, Wzbogacane sub-
stancje odżywcze dla zwierząt, Zboża przetworzone do spo-
życia przez zwierzęta, Ziarna konserwowane do pasz dla 
zwierząt, Ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, 
Produkty uboczne z ziarna zbóż jako pasza dla zwierząt, Ziar-
no do żywienia zwierząt, Żwirek dla drobiu, Żywność dla ryb 
akwariowych, Żywność na bazie owsa przeznaczona dla 
zwierząt, Grzyby, Rośliny, Grzybnie do celów rolniczych, Ku-
kurydza, Mierzwa ogrodnicza, Mierzwa ogrodnicza zrobiona 
z łupin ziaren kakaowca, Nieprzetworzone produkty ogrod-
nicze, Nieprzetworzone produkty akwakultury, Nieprzetwo-
rzone produkty leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Su-
rowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nie-
przetworzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone 
produkty akwakultury, Surowe i nieprzetworzone produkty 
leśne, Surowe produkty akwakultury, Surowe produkty leśne, 
Surowe produkty ogrodnicze, Surowe produkty rolne, Świe-
ża bylica pospolita (Yakssuk) jako żywe kwiaty, Świeży owoc 
derenia (Sansuyu) jako żywa roślina, Zarodniki do celów rolni-
czych, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Odpadki 
roślinne jako surowiec, Świeże owoce, orzechy, warzywa 
i zioła, Kwiaty, Drzewa i produkty leśne, Darń naturalna, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Ściółka dla 
zwierząt, Celuloza do użytku jako podściółka dla zwierząt, 
Konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, Kora stosowana 
jako ściółka dla zwierząt, Materiały na podściółkę dla zwie-
rząt, Materiały na podściółkę dla ptactwa gospodarskiego, 
Papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, Papier pokry-
ty piaskiem do użytku w klatkach dla ptaków, Papier pokryty 
piaskiem do użytku w klatkach dla zwierząt, Papier pokryty 
piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Papier po-
kryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Papier ścier-
ny dla zwierząt domowych [ściółka], Ściółka dla psów, Ściółka 
dla małych zwierząt, Produkty na bazie kory do użytku jako 
ściółka dla zwierząt, Posiekana słoma na ściółkę dla zwierząt, 
Podściółka do kuwet dla kotów, Podściółka dla zwierząt do-
mowych, Piasek do kuwet dla kotów, Piasek aromatyczny 
[ściółka] dla zwierząt domowych, Papier żwirowy do klatek 
dla ptaków, Ściółka dla ptaków, Ściółka torfowa, Ściółka wy-
produkowana z uwodnionego krzemianu wapnia, Ściółka 
z papieru z odzysku dla małych zwierząt, Słoma na ściółkę, 
Wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, Wióry 
z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, Wyściółka 
ścierna do kuwety dla kota, Ziemia fulerska do użytku jako 
podściółka dla zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwie-
rząt, Żwirek dla kotów, Żywe zwierzęta, organizmy do ho-

dowli, Bydło opasowe (mięsne), Chomiki, Drób do celów ho-
dowlanych, Drób [żywy], Embriony zwierzęce, Homary żywe, 
Ikra rybia do wylęgu, Ikra rybia, Indyczki (żywe), Indyk [żywy], 
Jadalne owady, żywe, Indyki [żywe], Jadalne zwierzęta wod-
ne [żywe], Jaja do wylęgania, zapłodnione, Jedwabniki, Kara-
sie pospolite żywe, Karp [żywy], Karpie koi, żywe, Knury wy-
korzystywane przy rozmnażaniu, Kokony do hodowli je-
dwabników, Koty, Kraby [żywe], Krewetki duże [żywe], Krowy 
żywe, Kurczęta, Langusty [żywe], Langustynki żywe, Liofilizo-
wana przynęta wędkarska, Menażeria [dzikie, egzotyczne, 
żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], 
Motyle, żywe, Nieprzetworzony pyłek pszczeli, Omułki jadal-
ne [żywe], Ostrygi żywe, Otuliny do produkcji jaj, Owce [żywy 
inwentarz], Pstrągi żywe, Psy, Pszczeli pyłek (materiał surowy), 
Pszczoły, Ptaki domowe, Ptaki hodowlane rozpłodowe, Ptaki 
żywe, Pyłek pszczeli jako surowiec do użytku przemysłowe-
go, Raki żywe, Ryby akwariowe, Ryby żywe, Ryby żywe 
[nie do żywności], 35 Badania rynkowe, Usługi analizy i infor-
macji biznesowej oraz badania rynkowe, Administrowanie 
przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Agen-
cje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub 
danych demograficznych], Aktualizacja informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej w komputerowej bazie da-
nych, Analiza cen, Analiza cen i kosztów w związku z utyliza-
cją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Anali-
za rynków zbóż, Analiza rynku, Badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Badania kon-
sumenckie, Badania rynkowe i analiza badań rynkowych, 
Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Dostarczanie da-
nych biznesowych w formie list mailingowych, Biznesowe 
oceny i wyceny w sprawach handlowych, Dostarczanie infor-
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsump-
cyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informa-
cji biznesowych i handlowych on-line, Opracowywanie an-
kiet marketingowych, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje 
w zakresie analizy biznesowej, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public re-
lations, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, Usługi w zakresie targów i wystaw han-
dlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Badanie 
rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marke-
tingowych, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych w celu wykorzystania ich jako strony interneto-
we, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Kompilacja, produkcja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Marketing inter-
netowy, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing dotyczący 
promocji, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie promo-
cji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele 
dobroczynne, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, Pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pośred-
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nictwo w zakresie reklamy, Pomoc w zarządzaniu w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, Przygotowywanie planów marketingo-
wych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, Reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, Reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglą-
danie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Skom-
puteryzowana promocja działalności gospodarczej, Rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Usługi franczy-
zowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamo-
we i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi 
reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi rekla-
mowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakre-
sie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększa-
nia świadomości społecznej w zakresie spraw środowisko-
wych, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promo-
cji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe 
w zakresie produktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamy zewnętrznej, 
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie 
tworzenia marki, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi 
wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi zarządzania społecznością on-line, Usłu-
gi związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowa-
dzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich na stronach internetowych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zawieranie umów 
reklamowych na rzecz innych, Doradztwo dla kadry kierow-
niczej w zakresie franchisingu, Doradztwo dotyczące działal-
ności gospodarczej, Doradzanie przedsiębiorstwom handlo-
wym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo biz-
nesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jako-
ścią, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strate-
gicznego, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakre-
sie franchisingu, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem han-
dlowym, Doradztwo w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwami na zasadach franchisingu, Handlowe usługi do-
radcze dotyczące franchisingu, Konsultacje specjalistyczne 

w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące franchisingu, Konsultacje w zakresie orga-
nizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarzą-
dzania personelem, Konsultacje w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik sprze-
daży i programów sprzedaży, Pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Porady odnośnie prowadzenia firm 
w ramach franchisingu, Świadczenie usług zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych 
przedsiębiorstw, Udzielanie porad w zakresie metod i tech-
nik sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące działalności go-
spodarczej związane z prowadzeniem franszyz, Usługi do-
radcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności 
gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością handlową, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
przedsiębiorstw handlowych, Usługi doradztwa biznesowe-
go związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biz-
nesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacji 
biznesowych w branży rolniczej, Wsparcie i doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, 
Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Wspar-
cie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządza-
nie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla 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, Usługi chirurgów weteryna-
rzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabie-
gi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt 
domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Higiena i pielę-
gnacja urody zwierząt, Pielęgnacja urody zwierząt, Strzyże-
nie psów, Strzyżenie zwierząt, Usługi doradcze związane 
z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi doradcze zwią-
zane z opieką nad zwierzętami, Usługi kosmetyczne dla ko-
tów, Usługi kosmetyczne dla psów, Usługi kosmetyczne dla 
zwierząt, Usługi mycia zwierząt domowych, Usługi salonów 
piękności dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie opieki 
nad zwierzętami domowymi, Usługi w zakresie pielęgnacji 
psów, Hodowla zwierząt, Ogrodnictwo i kształtowanie krajo-
brazu, Uprawa roślin, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwa-
kultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Chirurgia drzew, Doradz-
two rolnicze, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnic-
twa, Doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli 
ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, 
Doradztwo w zakresie ogrodnictwa, Doradztwo w zakresie 
rolnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, Doradz-
two związane z sadzeniem drzew, Konsultacje w zakresie 
rolnictwa, Odkażanie w rolnictwie, Powierzchniowy rozsiew 
nawozów, Przywracanie siedliska leśnego, Rozpylanie insek-
tycydów do celów ogrodniczych, Rozpylanie insektycydów 
do celów leśniczych, Rozpylanie insektycydów do celów rol-
niczych, ogrodniczych i leśniczych, Rozpylanie insektycy-
dów w rolnictwie, Rozpylanie nawozów z powietrza, Rozpy-
lanie rolniczych środków chemicznych, Rozpylanie środków 
ochrony roślin do celów rolniczych, Rozsiewanie nawozów, 
Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów 
i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnic-
twie, Sadzenie drzew, Sadzenie drzew w celach kompensacji 
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emisji dwutlenku węgla do atmosfery, Sadzenie drzew 
w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, Spryskiwanie 
z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi, Tępienie 
szczurów w rolnictwie, Tępienie szkodników w rolnictwie, 
Tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnic-
twie i leśnictwie, Udzielanie informacji dotyczących usuwa-
nia chwastów, Udzielanie informacji na temat usług rolni-
czych, ogrodniczych i leśniczych, Udzielanie informacji  
on-line na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem, Udzielanie informacji związanych ze sto-
sowaniem nawozów, Udzielanie informacji związanych 
z rozsiewaniem nawozów, Udzielanie informacji związanych 
ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Uprawa winogron do produkcji wina, Usługi dezyn-
sekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnic-
twa, Usługi doradcze dotyczące rolnictwa, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych 
środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, 
Usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodni-
czych, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowa-
nia gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników 
i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi 
doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi doradcze 
w zakresie rolnictwa, Usługi hodowli ryb, Usługi informacyj-
ne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, 
Usługi informacyjne dotyczące używania substancji che-
micznych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące uży-
wania nawozu naturalnego w rolnictwie, Usługi informacyj-
ne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, Usługi infor-
macyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rol-
nictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów 
w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, Usłu-
gi kontroli szkodliwej dzikiej zwierzyny, Usługi leśnictwa, 
Usługi połowów dalekomorskich, Usługi ponownego zale-
siania, Usługi pszczelarskie, Usługi rolnicze, Usługi rolnicze, 
ogrodnicze i leśne, Usługi rolnicze w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, Usługi szkółek drzew, Usługi w zakresie 
akwakultury, Usługi w zakresie eutanazji ofiar wypadków 
wśród dzikich zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, Usługi 
w zakresie uprawy winorośli, Usługi wciągania świadczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne 
i rolnicze, Usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, 
ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi zwalczania szkodników 
w ogrodnictwie, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków prze-
mysłowych, Wysiew nasion, Znakowanie zwierząt, Zwalcza-
nie plagi pcheł w rolnictwie, Zwalczanie robactwa dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i leśnictwa i udzielanie informacji w tym 
zakresie, Zwalczanie szkodników w rolnictwie, Zwalczanie 
termitów w rolnictwie, Zwierzęta (Hodowla -), Badania gene-
tyczne zwierząt, Chirurgia, Chirurgia weterynaryjna, Doradz-
two dotyczące żywienia zwierząt, Dostarczanie informacji 
weterynaryjnych, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki 
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Kliniki dla zwierząt, Masaż dla psów, Masaż koni, Opieka 
nad ptakami, Opieka nad rybami, Pobieranie nasienia zwie-
rzęcego, Podkuwanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, Po-
nowne zasiedlanie i konserwacja dzikich zwierząt, Rehabilita-
cja fizyczna, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług 
weterynaryjnych, Sterylizacja zwierząt, Terapia falą uderze-

niową, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryj-
nych, Udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, 
Umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt domowych 
w celu ich śledzenia i identyfikacji, Usługi analiz laboratoryj-
nych związanych z leczeniem zwierząt, Usługi chirurgii wete-
rynaryjnej, Usługi doradcze związane z opieką nad rybami, 
Usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, Usługi in-
formacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem In-
ternetu, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych 
produktów farmaceutycznych, Usługi informacyjne dotyczą-
ce weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, Usługi 
podkuwaczy koni, Usługi rentgenowskie, Usługi szpitali dla 
zwierząt domowych, Usługi sztucznego zapłodnienia, Usługi 
techników elektroradiologów, Usługi testowania wydajności 
zwierząt, Usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, 
Usługi w zakresie chiropraktyki dla zwierząt, Usługi w zakre-
sie inwentaryzacji dzikiej zwierzyny, Usługi w zakresie obsłu-
gi wypadków z udziałem dzikich zwierząt, Usługi w zakresie 
odchudzania, Usługi w zakresie opieki nad rybkami domo-
wymi, Usługi w zakresie opieki nad ptakami domowymi, 
Usługi zapładniania zwierząt metodą in vitro, Weterynaryjne 
usługi doradcze, Wypożyczanie instrumentów weterynaryj-
nych, Wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagno-
stycznych.

(210) 528657 (220) 2021 05 11
(731) IDEALIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEALIA

(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi organizowania i prowadzenia szko-
leń: szkolenia biznesowe, informatyczne, kompetencyjne, 
42 Usługi programowania systemów komputerowych, usłu-
gi grafiki, projektowanie, architektura budynków, pomiesz-
czeń, aranżacja wnętrz.

(210) 528738 (220) 2021 05 12
(731) ARGENTYNA LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ¡OYE!

(531) 11.03.06, 11.03.25, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Esencje herbaciane, Esencje herbaciane (nie do celów 
medycznych), Herbata, Herbata czarna, Herbata do zaparza-
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nia, Herbata mrożona, Herbata mrożona (nie do celów me-
dycznych), Herbata paczkowana [inna niż do celów leczni-
czych], Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna 
niż do celów leczniczych], Herbata w torebkach, Herbata 
w torebkach (nielecznicza), Herbaty, Herbaty aromatyzowa-
ne [inne niż do celów leczniczych], Herbaty o smaku cytryny 
(nielecznicze), Herbaty o smaku owocowym [inne niż leczni-
cze], Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herba-
ty ziołowe [napary], Mate [herbata], Napary ziołowe, Prepara-
ty ziołowe do sporządzania napojów, Rozpuszczalny proszek 
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], 
Torebki herbaty do przyrządzania herbaty nieleczniczej,  
Yerba mate.

(210) 528753 (220) 2021 05 12
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowny)
(540) Jemy Jemy
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje 
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mię-
czaki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki 
do zup, Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Prze-
twory do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawicz-
ne, Zakwas do sporządzania zup, Składniki do sporządzania 
zup, Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Pa-
rówki, Drób, Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wą-
tróbki, z kurczaka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet 
sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Bulio-
ny, Sałatki warzywne, mięsne, Przekąski na bazie ziemnia-
ków, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, 
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, 
Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski 
na bazie sera, Przekąski jajeczne, Desery mleczne, Desery 
owocowe, Desery jogurtowe, Galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, Chipsy ziemniaczane, Chipsy 
owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe posiłki składające się 
całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, 
z owoców morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orze-
chów, z nasion roślin strączkowych, 30 Kawa, herbata, ka-
kao i namiastki tych towarów, Czekolada, Słodycze nielecz-
nicze, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Mąka, Preparaty zbożowe, Zbożo-
we artykuły śniadaniowe, Ryż, Tapioka, Suche i świeże ma-
karony, kluski i pierogi, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, 
Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Chleb, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, Sago, Miód melasa (sy-
ropy), Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, 
przyprawy i dodatki smakowe drożdże, proszek do piecze-
nia, Ocet, Chipsy [produkty zbożowe], Sosy, Sushi, Muesli, 
Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potrawy 
na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Grzan-
ki, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Nasiona, Ro-
śliny, Żywe kwiaty naturalne, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, Zwierzęta żywe karma dla 
zwierząt, Słód, Ziarna naturalne, 32 Napoje bezalkoholowe: 
gazowane, niegazowane, musujące, Napoje owocowe, wy-
ciągi z owoców lub warzyw, Wody niegazowane i gazowa-
ne, mineralne, stołowe, sodowe, Soki, Napoje owocowe 
i soki owocowe, Soki, napoje i nektary: warzywne, owoco-
wo-warzywne, Soki zagęszczone, przecierowe, Sorbety 

(napoje), Napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, 
węglowodanowe, Syropy zagęszczane, syropy do napojów, 
kawy, drinków i koktajli, Zaprawy do napojów, syropy i pre-
paraty do przygotowywania napojów, koncentraty napo-
jów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, Napoje 
wzbogacone witaminami i minerałami, Piwo, 35 Usługi 
sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożywcze pocho-
dzenia zwierzęcego, przetworzone owoce oraz warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), na-
biał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje 
mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa 
z oliwek, masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz produk-
ty z nich, Usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, buliony, 
sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, prze-
kąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, prze-
kąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, Usługi sprzedaży 
towarów: pasztety z wątróbki, pasztety mięsne, pasztety 
warzywne, pasztety z kurczaka, pasztety z gęsich wątróbek, 
foie gras [pasztet sztrasburski], pasty mięsne, smalec, goto-
we posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, 
z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, 
z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączko-
wych, Usługi sprzedaży towarów: przekąski na bazie sera, 
przekąski jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, dese-
ry jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy 
warzywne, kawa i herbata oraz kakao i namiastki tych towa-
rów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy 
i herbaty oraz kakao i czekolady, Usługi sprzedaży towarów: 
słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty 
zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, su-
che i świeże makarony, kluski i pierogi, bułki, obwarzanki, 
herbatniki, Usługi sprzedaży towarów: muesli, płatki kuku-
rydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, batony 
zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, 
chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi 
sprzedaży towarów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, 
majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
słodycze zwierające ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, 
świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi sprze-
daży towarów: nasiona, słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe 
kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karmy i pasze dla zwie-
rząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwie-
rzęta, organizmy do hodowli, napoje bezalkoholowe, napo-
je owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, Usługi sprze-
daży towarów: wody niegazowane i gazowane, wody mi-
neralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, 
sorbety (napoje), napoje izotoniczne i energetyczne oraz 
proteinowe i węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy 
do napojów i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy do na-
pojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, 
Usługi sprzedaży towarów: koncentraty napojów, esencje 
do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone 
witaminami i minerałami, piwo i produkty piwowarskie, 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, na-
poje alkoholowe, preparaty do produkcji napojów alkoho-
lowych, cydr, Usługi sprzedaży przekąsek zbożowych, seza-
mowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, 
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z muesli, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, 
internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi 
w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach 
reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej 
i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodar-
cze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębior-
stwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi badania 
rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania rynku 
i badania marketingowe, Usługi dostarczania reklam za po-
mocą urządzeń elektronicznych, Analiza i raporty staty-
styczne, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych 
z działalnością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie da-
nych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji 
do komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu part-
nerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego 
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produk-
tów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 43 Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji za-
równo na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywanie posił-
ków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi restauracyjne.

(210) 528914 (220) 2021 05 16
(731) PATRYCJA SEKUŁA KWIATOHOLICZKA-PRACOWNIA 

FLORYSTYCZNA, Sąspów
(540) (znak słowny)
(540) Kwiatoholiczka
(510), (511) 31 Kompozycje z żywych kwiatów, Kompozycje 
z suszonych kwiatów, Kompozycje świeżych owoców, Kom-
pozycje ze świeżych kwiatów, Bukiety ze świeżych kwia-
tów, Dekoracje kwiatowe [naturalne], Dekoracje kwiatowe 
[suszone], Dekoracje kwiatowe [świeże], Girlandy z kwia-
tów naturalnych, Aranżacje z żywych kwiatów, Aranżacje 
z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, Bukieciki 
żywych kwiatów przypinane do ubrania, Bukiety z suszo-
nych kwiatów, Kwiaty, Girlandy ze świeżo ściętych kwiatów, 
Kwiaty suszone do dekoracji, Kwiaty suszone, Kwiaty świeże, 
Naturalne rośliny i kwiaty, Kwiaty naturalne (Wieńce z -), Su-
szone kwiaty do butonierki, Świeże kwiaty jadalne, Wieńce 
z kwiatów naturalnych, Wieńce z kwiatów świeżo ciętych, 
Wieńce z suszonych kwiatów, Wieńce z żywych kwiatów, 
Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Wieńce z suszonych 
ziół do dekoracji, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie kwiatów, Organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów 
handlowych lub reklamowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kwiatów, Dekoracja wystaw sklepowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, Usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wy-
staw, Usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych,  
39 Dostarczanie kwiatów, Transport kwiatów.

(210) 528917 (220) 2021 05 16
(731) NEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N

(531) 29.01.03, 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, Krem 
do pielęgnacji tatuażu, Balsam o konsystencji wosku do pie-
lęgnacji tatuażu, Szampon do tatuaży, Ochronny krem 
do opalania na tatuaż, Żel czyszczący do tatuażu, Masło 
do tatuażu, Mydło do tatuażu, 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dre-
sowe, Bluzy z kapturem, Chustki [apaszki], Dzianina [odzież], 
Dżinsy, Getry, Kombinezony, Kostiumy, Koszule, Spodnie, 
Spódnice, Letnie sukienki, Sukienki damskie, Buty dam-
skie, Obuwie męskie i damskie, Skarpetki męskie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Odzież dziecięca, Odzież damska, Bie-
lizna damska, Koszulki dla dzieci, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Topy 
[odzież], Szorty, Kurtki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, 
Krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku 
do pielęgnacji tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem 
do opalania na tatuaż, żel czyszczący do tatuażu, masło 
do tatuażu, mydło do tatuażu.

(210) 529277 (220) 2021 05 21
(731) LUXURY MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 Czasopisma (internetowe, drukowane), 
35 Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 529292 (220) 2021 05 21
(731) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM Z PERLITU

(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów 
budowlanych, w tym za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej i innych środków komunikacji, Pośrednictwo han-
dlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów bu-
dowlanych, w tym za pomocą środków komunikacji elektro-



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2021

nicznej i innych środków komunikacji, 37 Usługi w zakresie 
budownictwa, Usługi instalacyjne w zakresie budownictwa, 
Naprawy w zakresie budownictwa, Usługi związane z kon-
serwacją i utrzymaniem obiektów w ich pierwotnym stanie, 
42 Projektowanie budynków, Architektura, Doradztwo ar-
chitektoniczne, Planowanie urbanistyczne, Opracowywanie 
projektów technicznych.

(210) 529360 (220) 2021 05 26
(731) POWER OF INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGIES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opole

(540) (znak słowny)
(540) Gorilla Boardzz
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się po lądzie, Pojazdy 
do poruszania się po wodzie.

(210) 529440 (220) 2021 05 27
(731) CURTIS HEALTH CAPS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wysogotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHC CHCemy

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Centra rozrywki, Nauczanie i szkolenia, Malowanie twarzy, 
Imprezy taneczne, Imprezy kulturalne, Organizacja przyjęć, 
Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja 
webinariów, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie i urzą-
dzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
rozrywki, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowanie 
gal, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Orga-
nizacja widowisk, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, 
Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekre-
acyjnych, Organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, 
Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowa-
nie rozrywki, Organizowanie prezentacji w celach rozryw-
kowych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, 
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie imprez w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, rozrywkowych i sportowych.

(210) 529819 (220) 2021 06 02
(731) BANASIK BIELSKA DOROTA, Adamówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZdrowiskO

(531) 27.07.01
(510), (511) 43 Pensjonat, hotel, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne.

(210) 529924 (220) 2021 06 07
(731) NOWAK BARTŁOMIEJ, Grabowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PJ PRZYTULJA ... i rozkwitnij

(531) 05.03.99, 27.05.01
(510), (511) 3 Perfumy, Środki toaletowe, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, 14 Kamienie szlachetne, perły, me-
tale szlachetne i ich imitacje, Biżuteria i wyroby jubilerskie, 
25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy.

(210) 530005 (220) 2021 06 08
(731) GMINA WOŁOMIN, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSiR WOŁOMIN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.03, 
26.04.12, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 25 Odzież codzienna, Odzież wiatroszczelna, 
Okrycia głowy z daszkiem, Obuwie do uprawiania sportów, 
Obuwie inne niż sportowe, Koszule sportowe, Komplety 
sportowe, Czapki sportowe, Odzież w stylu sportowym, 
Odzież treningowa, Obuwie do celów rekreacji, Koszulki, 
Kurtki, Odzież sportowa, 28 Sprzęt sportowy, Ochraniacze 
do uprawiania sportu, Sprzęt do treningów sportowych, Ma-
skotki, Gry, Gry sportowe, Gry towarzyskie, 35 Publikowanie 
materiałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamo-
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wej i materiałów reklamowych, Organizacja targów, wystaw 
i kongresów, Usługi menedżerskie dla sportowców, Organi-
zacja targów, wystaw i kongresów, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych 
sportowców, Zarządzanie klubami sportowymi, Marketing 
imprez i wydarzeń, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, 41 Edukacja sportowa, Usługi klubów 
sportowych, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 
Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Rezer-
wowanie obiektów sportowych, Nauczanie, trening i instruk-
taż sportowy, Obozy sportowe, Organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych, Usługi wy-
dawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Dostarczanie 
informacji na temat aktywności sportowych, Świadczenie 
usług sportowych i rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, Udostępnianie wydarzeń sportowych 
za pomocą strony internetowej.

(210) 530087 (220) 2021 06 10
(731) SKRZYDLEWSKI WITOLD ADAM JAN, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 17.03.02, 26.11.99, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Książki dźwiękowe, 
Publikacje w formie elektronicznej, dostarczane on-line 
z baz danych lub za pomocą środków dostępnych w In-
ternecie (w tym za pomocą stron www), Publikacje w for-
mie elektronicznej do pobrania, Publikacje multimedialne, 
16 Książki, Publikacje drukowane, Periodyki, Fotografie, 
Afisze, Plakaty, Pamiętniki, dzienniki, 41 Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż tek-
sty reklamowe, Wydawanie książek, ebooków, periodyków, 
audiobooków, Redagowanie, skład i korekta tekstów, Publi-
kowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, Publikacje 
elektroniczne on-line książek, ebooków, periodyków, gazet, 
prospektów, audiobooków, katalogów.

(210) 530088 (220) 2021 06 10
(731) SKRZYDLEWSKI WITOLD ADAM JAN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INKWIZYCJA

(531) 17.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Książki dźwiękowe, 
Publikacje w formie elektronicznej, dostarczane on-line 
z baz danych lub za pomocą środków dostępnych w In-
ternecie (w tym za pomocą stron www), Publikacje w for-
mie elektronicznej do pobrania, Publikacje multimedialne, 
16 Książki, Publikacje drukowane, Periodyki, Fotografie, 
Afisze, Plakaty, Pamiętniki, dzienniki, 41 Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż tek-
sty reklamowe, Wydawanie książek, ebooków, periodyków, 
audiobooków, Redagowanie, skład i korekta tekstów, Publi-
kowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, Publikacje 
elektroniczne on-line książek, ebooków, periodyków, gazet, 
prospektów, audiobooków, katalogów.

(210) 530219 (220) 2021 06 14
(731) SPOTLIGHT AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Team X
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, 
wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, Środki perfumeryjne i zapachowe, Detergenty, Artykuły 
do wybielania, Detergenty do użytku domowego, Preparaty 
do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty do zmywania 
naczyń, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów go-
spodarstwa domowego, Środki ścierne i polerskie, 5 Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy 
żywnościowe, Suplementy diety dla ludzi, Środki do czysz-
czenia jamy ustnej, Środki dezodoryzujące i oczyszczające 
powietrze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Farmaceu-
tyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, Mate-
riały opatrunkowe i aplikatory, Insektycydy, Środki odstrasza-
jące insekty, Preparaty do zwalczania insektów, Środki owa-
dobójcze, preparaty farmaceutyczne zawierające kofeinę, 
Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty kofeinowe do stymu-
lacji, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, 
Preparaty kofeinowe do celów medycznych, Lecznicze pre-
paraty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żyw-
ność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady 
do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemicz-
ne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medyczny, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, 
Napary lecznicze, 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
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śnikach, Programy komputerowe, Oprogramowanie kompu-
terowe, Interfejsy komputerowe, Programy komputerowe 
nagrane, Programy komputerowe do pobrania, Platformy 
oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościo-
wych, Oprogramowanie interaktywne, Interaktywne bazy 
danych, Interaktywne publikacje elektroniczne, Nagrane fil-
my, Filmy wideo, Filmy do pobrania, Urządzenia do wyświe-
tlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarza-
nia filmów i video, Odzież chroniąca przed urazami, Odzież 
chroniąca przed wypadkami, Urządzenia do karaoke, Kom-
putery, komputery przenośne, Magnetyczne nośniki infor-
macji, Modemy, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne 
USB, Procesory, Dane na nośnikach optycznych i magnetycz-
nych, Dyski: kompaktowe, magnetyczne i optyczne, Produk-
ty w postaci kodu komputerowego, Oprogramowanie apli-
kacyjne, Karty zakodowane lojalnościowe, Karty magnetycz-
ne, Monitory, Platformy oprogramowania komputerowego, 
Drukarki, Fotokopiarki, Skanery obrazu, Urządzenia i przyrzą-
dy kserograficzne, Urządzenia optyczne, Wzmacniacze i ko-
rektory, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Kamery wi-
deo, Aparaty fotograficzne, Telefony komórkowe, Akcesoria 
do telefonów komórkowych, Futerały na telefony komórko-
we, Obudowy wymienne do telefonów komórkowych, Od-
twarzacze płyt kompaktowych, Przenośne odtwarzacze mu-
zyczne, Klawiatury komputerowe, Podkładki pod myszy 
komputerowe, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Okulary 3D, 
Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Artykuły 
optyczne, Futerały na okulary, Karty inteligentne [karty 
z układem scalonym], Torby do noszenia komputerów, Ze-
garki inteligentne, Reklamowe tablice [mechaniczne lub 
świecące], Urządzenia wyświetlające do reklamy [mecha-
niczne lub świecące], Głośniki, Głośniki audio, Słuchawki [za-
kładane na głowę], Mikrofony, Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, Programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów, za pośred-
nictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przysto-
sowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekra-
nem komputerowym, Programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu audio i video 
w postaci skompresowanej, Urządzenia do zapisywania, za-
pamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i informacji 
w postaci plików elektronicznych, 14 Biżuteria, Wyroby biżu-
teryjne, Wyroby jubilerskie, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub 
breloczki), Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kółka na klucze i bre-
loczki, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Kamienie szlachetne, Perły, Metale szla-
chetne i ich imitacje, 16 Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, Reklamy drukowane, Publikacje rekla-
mowe, Plakaty reklamowe, Foldery reklamowe, Prospekty 
reklamowe, Ulotki reklamowe, Szyldy reklamowe z papieru 
lub z kartonu, Materiały informacyjne, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Banery wystawowe z papieru, 
Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], 
Bony, Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony wartościo-
we, Broszury, Cenniki, Katalogi, Czasopisma, Formularze – 
blankiety, Fotografie reklamowe, Kalendarze, Wyroby z karto-
nu, Torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, 
Tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe i/ lub papierowe, 
papierowe kontenery do pakowania, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Na-
lepki reklamowe, Jednorazowe produkty papierowe, Mate-
riały drukowane, Papier i karton, Wizytówki, Papier toaletowy, 
Ręczniki papierowe, Chusteczki higieniczne, Worki i torby 
papierowe, Formularze [blankiety, druki], Opakowania karto-

nowe, Opakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki z tek-
tury falistej, Nalepki, Naklejki, Papier w arkuszach [artykuły 
piśmienne], pudelka kartonowe lub papierowe, 18 Torby, 
Plecaki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, Parasole i parasolki, Kosmetyczki, 
Kosmetyczki bez wyposażenia, Wyroby rymarskie, Bicze 
i ubrania dla zwierząt, Smycze dla zwierząt, Obroże dla zwie-
rząt, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, 21 Artykuły do pie-
lęgnacji odzieży i obuwia, Przybory kosmetyczne, do higieny 
i pielęgnacji urody, Kubki, Zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, Przybory kosmetyczne i toaletowe oraz 
artykuły łazienkowe, Sprzęt i artykuły do sprzątania i czysz-
czenia, Szczotki i artykuły szczotkarskie, Zastawa stołowa, 
Przybory kuchenne i pojemniki, Pojemniki do przechowy-
wania żywności, Artykuły do czyszczenia zębów, Szczoteczki 
do zębów, Przybory toaletowe, Przybory kosmetyczne, Urzą-
dzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, 
Zasobniki papieru toaletowego, Aparatura do aromatyzowa-
nia powietrza, Ściereczki do czyszczenia, Szczotki do sprząta-
nia, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania 
do celów domowych, Dzbanki do piwa, Dzbanki na wino, 
Butelki na napoje dla podróżnych, Karafki na wino, Szklane 
karafki, Karafki [na alkohol], Kieliszki, Korkociągi, Kufle do piwa, 
Literatki, Naczynia do napojów, Otwieracze do butelek (elek-
tryczne i nieelektryczne), Wyroby szklane nie ujęte w innych 
klasach, Butelki, Garnki, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Rajstopy, Wyroby 
pończosznicze, Legginsy, Skarpetki, Koszule, Koszule sporto-
we, Koszule z krótkimi rękawami, Komplety koszulek i spode-
nek, T-shirty z krótkim rękawem, 26 Smycze [paski] do nosze-
nia, Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artyku-
ły tekstylne, Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], 
Artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, 
Zamki błyskawiczne, koronki, guziki, 28 Gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, Zabawki pluszowe, Zabawki mówiące, Hu-
lajnogi [zabawki], Zabawki [figurki] akcji, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Śmieszne gadżety [atrapy], Śmieszne gadżety 
do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Dekoracje świą-
teczne i sztuczne choinki, Sprzęt wędkarski, Gry planszowe, 
Gry komputerowe, Karty do gry, 29 Chipsy, Gotowe dania 
warzywne, Przekąski ziemniaczane, Przekąski na bazie wa-
rzyw, Przekąski z owoców, Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso 
i wędliny, Nabiał i substytuty nabiału, Mleko, Twaróg, Jogurty, 
Desery mleczne, Produkty serowarskie, Kefir [napój mleczny], 
Śmietana, Mleko sojowe, Oleje i tłuszcze, Oleje i tłuszcze ja-
dalne, Przetworzone owoce, Warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych), Ryby, Owoce morza i mię-
czaki, Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, Galaretki, 
dżemy, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, Potrawy goto-
we, Zupy i buliony, Przekąski i desery, Warzywa mrożone, 
Mrożone owoce, Mrożone produkty rybne, Produkty mięsne 
mrożone, Przetworzone produkty mięsne, Gotowe dania 
z mięsa, Suszone owoce, Warzywa suszone, Warzywa goto-
wane, Warzywa konserwowane, Groch łuskany, Fasola, Rośli-
ny strączkowe przetworzone, Masło, Margaryna, Owoce kon-
serwowane, Frytki, 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogur-
ty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, Gotowe dania z ryżu, Przekąski 
z produktów zbożowych, Wypieki, Wyroby cukiernicze, Cze-
kolada i desery, Ziarna przetworzone, Skrobia i wyroby z tych 
towarów, Żelki, Żelki witaminowe, Muesli, Płatki śniadaniowe, 
Owsianka i grysik, Chrupiące pieczywo, Artykuły spożywcze 
ze zbóż, Ciasta, Tarty i ciasteczka, Cukierki, Batony i guma 
do żucia, Mąka, Cukier, Makarony, Suche i świeże makarony, 
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Kluski i pierogi, Kasze, Ryż, Dania gotowe i wytrawne przeką-
ski, Kanapki, Hamburgery w bułkach, Kanapka z parówką [hot 
dog], Tortille, Mięso w cieście [gotowe], Naleśniki, Paszteciki, 
Placki, Spaghetti, Pizza, Mrożone wyroby piekarnicze, Sosy, 
Musztarda, Ketchup, Miód, Majonez, Tosty, 32 Napoje bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje orzeźwiają-
ce, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Piwa 
smakowe, Napoje energetyzujące, Napoje funkcjonalne 
na bazie wody, Preparaty do produkcji napojów, Bezmleczne 
substytuty mleka, [napoje], Aromatyzowane napoje gazowa-
ne, Soki, Soki warzywne, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Wody, Wody gazowane, Wody mineralne [napoje], Syropy 
do napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, Owocowe nektary, bezalkoholowe.

(210) 530234 (220) 2021 06 14
(731) LIPKA MALWINA NOVALIPS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LM NOVALIPS MEDICAL COSMETOLOGY MALWINA 

LIPKA

(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.23, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, Salony piękności, Usługi 
kosmetyczne, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, 
Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi zabiegów na cellu-
lit, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Elektroliza ko-
smetyczna, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabie-
gów pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
Higiena i pielęgnacja urody, Udzielanie informacji o urodzie, 
Usługi odsysania tłuszczu, Udzielanie informacji związanych 
z usługami salonów piękności, Usuwanie cellulitu z ciała, Wy-
najem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Usługi 
w zakresie kuracji odchudzających, Usługi gabinetów odchu-
dzania, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Gabinety pielę-
gnacji skóry.

(210) 530250 (220) 2021 06 15
(731) SPOTLIGHT AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, 
wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty 

kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki 
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, prepa-
raty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi-
stej, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, Środki perfumeryjne i zapachowe, Detergenty, Ar-
tykuły do wybielania, Detergenty do użytku domowego, 
Preparaty do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty 
do zmywania naczyń, Środki czyszczące, Środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, Środki ścierne i poler-
skie, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Suplementy żywnościowe, Suplementy diety dla ludzi, 
Środki do czyszczenia jamy ustnej, Środki dezodoryzujące 
i oczyszczające powietrze, Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki 
medyczne, Materiały opatrunkowe i aplikatory, Insektycydy, 
Środki odstraszające insekty, Preparaty do zwalczania insek-
tów, Środki owadobójcze, preparaty farmaceutyczne zawie-
rające kofeinę, Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty kofe-
inowe do stymulacji, Farmaceutyczne preparaty i substan-
cje antyalergiczne, Preparaty kofeinowe do celów medycz-
nych, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji włosów, Płyny farmaceutyczne, Ko-
smetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały 
opatrunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sanitar-
ne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty we-
terynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostycz-
ne do celów medyczny, Gumy do żucia do celów leczni-
czych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, 9 Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Programy kompute-
rowe, Oprogramowanie komputerowe, Interfejsy kompute-
rowe, Programy komputerowe nagrane, Programy kompu-
terowe do pobrania, Platformy oprogramowania kompute-
rowego dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie in-
teraktywne, Interaktywne bazy danych, Interaktywne publi-
kacje elektroniczne, Nagrane filmy, Filmy wideo, Filmy 
do pobrania, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewi-
zyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, Odzież 
chroniąca przed urazami, Odzież chroniąca przed wypadka-
mi, Urządzenia do karaoke, Komputery, Komputery przeno-
śne, Magnetyczne nośniki informacji, Modemy, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Procesory, Dane 
na nośnikach optycznych i magnetycznych, Dyski: kompak-
towe, magnetyczne i optyczne, Produkty w postaci kodu 
komputerowego, Oprogramowanie aplikacyjne, Karty zako-
dowane lojalnościowe, Karty magnetyczne, Monitory, Plat-
formy oprogramowania komputerowego, Drukarki, Fotoko-
piarki, Skanery obrazu, Urządzenia i przyrządy kserograficz-
ne, Urządzenia optyczne, Wzmacniacze i korektory, Urzą-
dzenia zabezpieczające i ochronne, Kamery wideo, Aparaty 
fotograficzne, Telefony komórkowe, Akcesoria do telefonów 
komórkowych, Futerały na telefony komórkowe, Obudowy 
wymienne do telefonów komórkowych, Odtwarzacze płyt 
kompaktowych, Przenośne odtwarzacze muzyczne, Klawia-
tury komputerowe, Podkładki pod myszy komputerowe, 
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Okulary 3D, Zestawy 
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Artykuły optyczne, 
Futerały na okulary, Karty inteligentne [karty z układem sca-
lonym], Torby do noszenia komputerów, Zegarki inteligent-
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ne, Reklamowe tablice [mechaniczne lub świecące], Urzą-
dzenia wyświetlające do reklamy [mechaniczne lub świecą-
ce], Głośniki, Głośniki audio, Słuchawki [zakładane na głowę], 
Mikrofony, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Programy 
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglą-
danie i zakup towarów, za pośrednictwem cyfrowych kana-
łów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier kompu-
terowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Progra-
my komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urzą-
dzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, 
Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania 
obrazów, dźwięków i informacji w postaci plików elektro-
nicznych, 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubiler-
skie, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Biżuteria i wy-
roby jubilerskie, Kółka na klucze i breloczki, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, Kamienie szlachetne, Perły, Metale szlachetne i ich imita-
cje, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Reklamy drukowane, Publikacje reklamowe, Plakaty 
reklamowe, Foldery reklamowe, Prospekty reklamowe, Ulot-
ki reklamowe, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, 
Materiały informacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny infor-
macyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Bony, Bony towa-
rowe, Bony upominkowe, Bony wartościowe, Broszury, Cen-
niki, Katalogi, Czasopisma, Formularze – blankiety, Fotogra-
fie reklamowe, Kalendarze, Wyroby z kartonu, Torebki do pa-
kowania z papieru lub tworzyw sztucznych, Tablice ogłosze-
niowe na afisze kartonowe i/lub papierowe, papierowe 
kontenery do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Nalepki rekla-
mowe, Jednorazowe produkty papierowe, Materiały druko-
wane, Papier i karton, Wizytówki, Papier toaletowy, Ręczniki 
papierowe, Chusteczki higieniczne, Worki i torby papierowe, 
Formularze [blankiety, druki], Opakowania kartonowe, Opa-
kowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki z tektury falistej, 
Nalepki, Naklejki, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], 
pudelka kartonowe lub papierowe, 18 Torby, Plecaki, Walizy, 
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Parasole i parasolki, Kosmetyczki, Kosme-
tyczki bez wyposażenia, Wyroby rymarskie, Bicze i ubrania 
dla zwierząt, Smycze dla zwierząt, Obroże dla zwierząt, Laski, 
kijki marszowe i trekkingowe, 21 Artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielę-
gnacji urody, Kubki, Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, Przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły 
łazienkowe, Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
Szczotki i artykuły szczotkarskie, Zastawa stołowa, Przybory 
kuchenne i pojemniki, Pojemniki do przechowywania żyw-
ności, Artykuły do czyszczenia zębów, Szczoteczki do zę-
bów, Przybory toaletowe, Przybory kosmetyczne, Urządze-
nia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, Za-
sobniki papieru toaletowego, Aparatura do aromatyzowa-
nia powietrza, Ściereczki do czyszczenia, Szczotki do sprzą-
tania, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania 
do celów domowych, Dzbanki do piwa, Dzbanki na wino, 
Butelki na napoje dla podróżnych, Karafki na wino, Szklane 
karafki, Karafki [na alkohol], Kieliszki, Korkociągi, Kufle 
do piwa, Literatki, Naczynia do napojów, Otwieracze do bu-
telek (elektryczne i nieelektryczne), Wyroby szklane nie uję-
te w innych klasach, Butelki, Garnki, 25 Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Rajsto-
py, Wyroby pończosznicze, Legginsy, Skarpetki, Koszule, Ko-
szule sportowe, Koszule z krótkimi rękawami, Komplety ko-

szulek i spodenek, T-shirty z krótkim rękawem, 26 Smycze 
[paski] do noszenia, Dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, Ozdoby do włosów [nie z me-
tali szlachetnych], Artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, Zamki błyskawiczne, koronki, guziki, 
28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki pluszowe, 
Zabawki mówiące, Hulajnogi [zabawki], Zabawki [figurki] ak-
cji, Artykuły i sprzęt sportowy, Śmieszne gadżety [atrapy], 
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na impre-
zy, Dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, Sprzęt wędkar-
ski, Gry planszowe, Gry komputerowe, Karty do gry, 29 Chip-
sy, Gotowe dania warzywne, Przekąski ziemniaczane, Prze-
kąski na bazie warzyw, Przekąski z owoców, Jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, Mięso i wędliny, Nabiał i substytuty nabiału, 
Mleko, Twaróg, Jogurty, Desery mleczne, Produkty serowar-
skie, Kefir [napój mleczny], Śmietana, Mleko sojowe, Oleje 
i tłuszcze, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, Wa-
rzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
wych), Ryby, Owoce morza i mięczaki, Przeciery warzywne, 
Przeciery owocowe, Galaretki, dżemy, Kompoty, Pasty owo-
cowe i warzywne, Potrawy gotowe, Zupy i buliony, Przekąski 
i desery, Warzywa mrożone, Mrożone owoce, Mrożone pro-
dukty rybne, Produkty mięsne mrożone, Przetworzone pro-
dukty mięsne, Gotowe dania z mięsa, Suszone owoce, Wa-
rzywa suszone, Warzywa gotowane, Warzywa konserwowa-
ne, Groch łuskany, Fasola, Rośliny strączkowe przetworzone, 
Masło, Margaryna, Owoce konserwowane, Frytki, 30 Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych to-
warów, preparaty do pieczenia i drożdże, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Gotowe dania z ryżu, Przekąski z produktów zbożowych, 
Wypieki, Wyroby cukiernicze, Czekolada i desery, Ziarna 
przetworzone, Skrobia i wyroby z tych towarów, Żelki, Żelki 
witaminowe, Muesli, Płatki śniadaniowe, Owsianka i grysik, 
Chrupiące pieczywo, Artykuły spożywcze ze zbóż, Ciasta, 
Tarty i ciasteczka, Cukierki, Batony i guma do żucia, Mąka, 
Cukier, Makarony, Suche i świeże makarony, Kluski i pierogi, 
Kasze, Ryż, Dania gotowe i wytrawne przekąski, Kanapki, 
Hamburgery w bułkach, Kanapka z parówką [hot dog], Tor-
tille, Mięso w cieście [gotowe], Naleśniki, Paszteciki, Placki, 
Spaghetti, Pizza, Mrożone wyroby piekarnicze, Sosy, Musz-
tarda, Ketchup, Miód, Majonez, Tosty, 32 Napoje bezalkoho-
lowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje orzeźwiające, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Piwa sma-
kowe, Napoje energetyzujące, Napoje funkcjonalne na ba-
zie wody, Preparaty do produkcji napojów, Bezmleczne sub-
stytuty mleka, [napoje], Aromatyzowane napoje gazowane, 
Soki, Soki warzywne, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Wody, Wody gazowane, Wody mineralne [napoje], Syropy 
do napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, Owocowe nektary, bezalkoholowe.

(210) 530719 (220) 2021 06 24
(731) BELLES MARKS LTD, Larnaka, CY
(540) (znak słowny)
(540) The First Polish Single Malt Whisky by Alexandrion 

Distillery
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) po-
chodzące z Polski.

(210) 530754 (220) 2021 06 23
(731) KOŁODZIEJCZYK ROBERT GRUPA BESON, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT41/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

(540) uszczelki 24.pl najszczelniejszy sklep w sieci

(531) 27.05.01, 24.01.03, 24.01.15, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów:Mieszanki do uszczelniania 
opon, Kleje poliuretanowe, Kleje [klejenie], Kleje sitowe, Pre-
paraty do klejenia, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje prze-
mysłowe do użytku w budownictwie, Kleje i preparaty klejące 
przeznaczone dla przemysłu, Uszczelki metalowe, Plomby, 
uszczelki ołowiane, Metalowe uszczelki do drzwi, Metalowe 
uszczelki do tłoków, Uszczelki metalowe zapobiegające wycie-
kom gazu, Uszczelki metalowe do amortyzatorów, Uszczelki 
metalowe zmniejszające tarcie metali, Metalowe uszczelnie-
nia okienne, Pojemniki uszczelnione metalowe, Dekoracyjne 
profile metalowe, Metalowe profile, Profile metalowe, Profile 
aluminiowe, Moskitiery metalowe, Uszczelki głowic cylindrów, 
Uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spala-
nia, Niemetalowe uszczelki silników do pojazdów, Metalowe 
uszczelki silników do pojazdów, Urządzenia do uszczelniania, 
Dozowniki taśmy klejącej [maszyna], Dłutka do uszczelniania, 
Plandeki ochronne, Uszczelki do kranów wodociągowych, 
Uszczelki olejowe, Uszczelki niemetalowe, Uszczelki gumo-
we, Uszczelki ognioodporne, Uszczelki olejowe [uszczelnie-
nia], Uszczelki do ciężarówek, Uszczelki do rur, Łączenia wal-
cowe [uszczelki], Plomby, uszczelki i wypełnienia, Uszczelki 
w formie arkuszy, Uszczelki do użytku motoryzacyjnego, 
Uszczelki w formie pierścieni, Uszczelki do użytku przemysło-
wego, Uszczelki do rur niemetalowe, Uszczelki niemetalowe 
do szybkowarów, Uszczelki do złączy rurowych, Niemetalowe 
uszczelki do okien, Uszczelki do oleju niemetalowe, Uszczelki 
do wymienników ciepła, Uszczelki niemetalowe do przewo-
dów, Uszczelki niemetalowe odporne na warunki pogodo-
we, Niemetalowe uszczelki w kształcie litery V, Niemetalowe 
uszczelki do wałków obrotowych, Uszczelki do segmentów 
okładzinowych tuneli, Uszczelki niemetalowe do zastosowań 
samochodowych, Uszczelki niemetalowe zapobiegające 
wyciekom cieczy, Uszczelki niemetalowe do rur gazowych, 
Uszczelki niemetalowe do smaru, Uszczelki niemetalowe 
do kabli, Niemetalowe uszczelki w osłonkach, Uszczelki do po-
jazdów handlowych, Gumowe uszczelki do słoików, Niemeta-
lowe uszczelki [nie stemple], Uszczelki niemetalowe do amor-
tyzatorów, Niemetalowe uszczelki do złączy, Uszczelki nieme-
talowe zapobiegające wyciekom gazów, Uszczelki ochronne 
zapobiegające zakłóceniom elektromagnetycznym, Uszczelki 
niemetalowe do zawieszenia pneumatycznego, Uszczelki 
niemetalowe do montażu otworów włazowych, Uszczel-
ki niemetalowe do cieczowych akumulatorów tłokowych, 
Uszczelki niemetalowe [inne niż do statków], Uszczelki [inne 
niż uszczelnienia włóknowe do statków], Uszczelki okien-
ne niemetalowe odporne na warunki pogodowe, Uszczelki 
do stosowania jako uszczelnienia do płynów, Uszczelki nieme-
talowe do redukcji tarcia w metalach, Uszczelki do tłoków, wy-
konane z materiałów elastomerowych, Niemetalowe uszczelki 
do drzwi odporne na warunki pogodowe, Uszczelki niemeta-
lowe do użytku w emaliowanych naczyniach ciśnieniowych, 
Uszczelki niemetalowe do zbiorników magazynowych z po-
krywą pływającą, Uszczelki niemetalowe do użytku w naczy-
niach ciśnieniowych wyłożonych szkłem, Ukształtowane pasy 
z gumy do użytku jako uszczelki przy produkcji okien, Ukształ-
towane pasy z gumy do użytku jako uszczelki przy produk-
cji drzwi, Materiały uszczelniające, Pierścienie uszczelniające, 
Mieszanki uszczelniające, Kit uszczelniający, Materiał uszczel-

niający do formowania uszczelnień, Mieszanki uszczelniające 
do uszczelniania pęknięć, Masa uszczelniająca do uszczelnia-
nia złączy, Uszczelniacz do połączeń, Mastyks do uszczelnień, 
Membrany uszczelniające niemetalowe, Materiały do uszczel-
niania, Farby uszczelniające [izolacyjne], Zespoły uszczelniają-
ce niemetalowe, Mieszaniny do uszczelniania, Uszczelnienia 
przeciw przeciągom, Izolacyjne masy uszczelniające, Klejące 
mieszanki uszczelniające, Mieszanki mas uszczelniających 
do uszczelniania i łączenia, Taśmy, paski i błony klejące, Ta-
śmy klejące do pokryć podłogowych, Taśmy klejące do użyt-
ku z dywanami, Nieprzepuszczalne taśmy klejące do koszy 
dachowych, Taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku 
domowego, medycznego lub związanego z materiałami pi-
śmiennymi], Taśmy klejące do pakowania, inne niż do użytku 
w gospodarstwie domowym i z materiałami piśmiennymi, 
Taśmy klejące nie do użytku domowego, medycznego lub 
związanego z materiałami piśmiennymi, Taśmy klejące do za-
bezpieczania dywanów przed przesuwaniem się, Taśmy po-
wlekane substancjami klejącymi do użytku w produkcji, Profile 
uszczelniające niemetalowe, Podkładki gumowe chroniące 
haczyki, Podkładki gumowe chroniące sworznie, Podkładki 
gumowe chroniące śruby, Podkładki z gumy lub fibry, Podkład-
ki gumowe chroniące śruby do drewna, Podkładki z gumy lub 
włókna wulkanizowanego, Podkładki gumowe do tworzenia 
szczelnych złączy [inne niż do kurków od wody], Podkładki dy-
stansowe gumowe do użytku z panelami wielowarstwowymi, 
Podkładki gumowe [inne niż do kranów na wodę], Podkładki 
dystansowe gumowe do użytku z kablami optycznymi, Pod-
kładki sprężyste gumowe amortyzujące wstrząsy do maszyn 
przemysłowych, Amortyzujące gumowe podkładki sprężyste 
do maszyn przemysłowych, Podkładki gumowe chroniące 
śruby ściągające, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Materia-
ły do uszczelniania okien i drzwi, Gumowe materiały uszczel-
niające do połączeń, Ognioodporne uszczelki w postaci ma-
teriałów budowlanych, Bitumowe membrany uszczelniające, 
Drewniane listwy profilowe, Profile drewniane, Drewno profi-
lowane, Drewniane profile, Moskitiery niemetalowe, Niemeta-
lowe moskitiery na drzwi, Niemetalowe moskitiery do okien, 
Gumowe uszczelki do przetworów do celów domowych, 
Uszczelnienia włóknowe do statków, Plandeki, Okrycia wodo-
odporne [plandeki], Pokrycia wodoodporne [plandeki], Plan-
deki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Pokrowce 
na pojazdy [plandeki], Pokrycia w postaci plandek, Plastikowe 
plandeki wielofunkcyjne, Plandeki, do użytku innego niż z po-
jazdami, Moskitiery, Moskitiery zaprawiane insektycydami.

(210) 530758 (220) 2021 06 23
(731) DANKOWSKI ANTONI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEK MARZEŃ

(531) 27.05.01, 07.01.08, 06.07.08
(510), (511) 43 Wynajem domów letniskowych, Biura za-
kwaterowania, Domy turystyczne, Hostel, Schroniska hotele, 
hostele i pensjonaty zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Rezerwacja pokoi, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, 



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2021

domy gościnne, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, 
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednic-
twem Internetu, Rezerwowanie tymczasowego zakwatero-
wania w postaci domów wakacyjnych, Tymczasowy wyna-
jem pokoi, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
Udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi rezerwa-
cji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, 
Usługi w zakresie kwater wczasowych.

(210) 530802 (220) 2021 06 28
(731) NOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 530834 (220) 2021 06 28
(731) VIPRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowny)
(540) Vipro Group
(510), (511) 4 Świece, Świece do lampek nocnych, Świece 
perfumowane, Świece pływające, Świece pochłaniające 
dym, Świece stołowe, Świece w puszkach, Świece zapacho-
we, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 16 Obrazy, Obrazy 
artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Obrazy [malarstwo], oprawione 
lub nie, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Reprezentacje graficz-
ne [rysunki, obrazy], Papierowe serwetki koronkowe, Papiero-
we serwetki o wzorze koronkowym, Serwetki jednorazowe, 
Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym 
wykończeniem, Serwetki stołowe papierowe, Bieżniki stoło-
we papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Papierowe nakry-
cia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, 20 Żaluzje do wnętrz 
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Zasłony bam-
busowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, Zasłony (Sznury 
do podwiązywania -), Zasłony z koralików, Elementy wystroju 
wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], Jaśki nadmuchiwane 
[poduszki], Łóżka, pościel, materace, poduszki, Maty 
do drzemki [poduszki lub materace], Nadmuchiwane po-
duszki, inne niż do celów medycznych, Nadmuchiwane po-
duszki [inne niż do użytku medycznego] do umieszczenia 
wokół szyi, Poduszki, Poduszki bambusowe, Poduszki deko-
racyjne, Poduszki dmuchane do spania, do celów nieme-
dycznych, Poduszki dmuchane jako meble [do celów nieme-
dycznych], Poduszki lateksowe, Poduszki na krzesła, Poduszki 
na siedzenia, Poduszki na siedzenia do krzeseł, Poduszki 
na siedzenia stadionowe, Poduszki nadmuchiwane, Poduszki 
(obicia), Poduszki ozdobne, Poduszki płaskie [nakładki] na sie-
dzenia, Poduszki-podkładki na krzesła, Poduszki podróżne, 
Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Podusz-
ki wspierające szyję, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki za-
pachowe, Leżaki, Leżaki do opalania, Obrazy [Listwy na ramy 
do -], Obrazy (Ramy do -), Ramki na obrazy i fotografie, Po-
ściel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelo-
wa], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna po-
ścielowa], Pościel, oprócz bielizny pościelowej, 21 Obrączki 

na serwetki, nie z metali szlachetnych, Pierścienie na serwetki 
z metali szlachetnych, Serwetniki, Klipsy do obrusów, Obciąż-
niki do obrusów, 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, Bielizna stołowa i pościelowa, Etykiety z materia-
łu tekstylnego, Pokrowce i narzuty na meble, Tkaniny, Wyro-
by tekstylne do wieszania na ścianach, Artykuły tekstylne 
do użytku w gospodarstwie domowym, Bielizna do celów 
domowych, Chorągiewki tekstylne, Chorągiewki z materia-
łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Domowe artykuły 
tekstylne wykonane z materiałów nietkanych, Dopasowane 
pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, Elementy wystroju 
wnętrz wykonane z tkanin, Etykiety tekstylne, Flagi, nie z pa-
pieru, Flagi nylonowe, Flagi tekstylne, Flagi z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, Flagi z tworzyw sztucz-
nych, Futerały tekstylne na koszule nocne, Gumowane tkani-
ny tekstylne, Japoński materiał do zawijania i pakowania  
[Furoshiki], Kaskady z materiałów, Kuchenne ręczniki [tekstyl-
ne], Lniane (Tkaniny -), Materiał na flagi, Materiałowe ścierki 
do osuszania naczyń, Materiały do tapicerki, Materiały gumo-
wane, Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju 
wnętrz], Materiały pokryte motywami rysunkowymi do ha-
ftowania, Materiały z gąbki [tekstylia w belach], Metki, Metki 
tekstylne, Moskitiery, Narzuty (pokrowce na meble), Narzuty 
z frotte, Nietkane artykuły tekstylne, Nieprzemakalne mate-
riały tekstylne w belach, Obciągi offsetowe z materiałów tek-
stylnych, Płatki tekstylne do demakijażu, Płatki tekstylne 
do nakładania makijażu, Podszewki tekstylne do obuwia, 
Podszewki [tkaniny], Podszewki z tkanin do kapeluszy, w be-
lach, Pokrowce ochronne na siedzenia mebli, Powlekane tek-
stylia, Proporce filcowe, Proporce [flagi] inne niż papierowe, 
Ratyna [tkanina], Ściereczki do wycierania szklanek do go-
spodarstwa domowego, Sztandary, Sztandary tekstylne, 
Sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 
Tekstylia, Tekstylia do druku cyfrowego, Tekstylia wykorzy-
stywane w gospodarstwie domowym, Tekstylne flagi i pro-
porce, Tekstylne proporce, Tkaniny dekoracyjne, obicia z ma-
teriałów tekstylnych, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny 
do tapicerki, Tkaniny do wyposażenia wnętrz, Tkaniny gąb-
kowe do użytku włókienniczego, Tkaniny i substytuty tkanin, 
Tkaniny na obicia i wyposażenia, Tkaniny na wyściółki do bu-
tów, Tkaniny podszewkowe, Tkaniny pokryte motywem ry-
sunkowym do haftowania, Tkaniny ścienne, Tkaniny tekstyl-
ne w rolkach, Tkaniny z lnu, Tkaniny z tworzyw sztucznych, 
Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], Transparenty 
z tworzywa sztucznego, Wsypy [pokrowce na materace], 
Wymienne pokrycia tekstylne na urządzenia elektroniczne 
[niedopasowane lub niewyprofilowane], Wyroby tekstylne 
do wyrobu chust na głowę i jaszmaków, Wyroby tekstylne 
wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Wyściółki 
lniane do butów, Wyściółki z materiału do obuwia, Wzorzyste 
tkaniny do użytku w haftowaniu, Zamienniki materiałów 
włókienniczych, Gotowe zasłony tekstylne, Gotowe zasłony 
z tworzyw sztucznych, Kotary na drzwi [zasłony], Lambrekiny 
[zasłony], Małe zasłony wykonane z materiałów tekstylnych, 
Materiały na zasłony, Materiały na zasłony będące wyrobami 
tekstylnymi w belach, Materiały tekstylne do użytku jako za-
słony do okien, Tkaniny na zasłony, Zasłony, Zasłony gotowe, 
Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, Zasłony 
(kotary), Zasłony okienne, Zasłony plisowane, Zasłony prysz-
nicowe, Zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub 
tworzyw sztucznych, Zasłony prysznicowe z tworzyw 
sztucznych, Zasłony tekstylne, Zasłony wewnętrzne i ze-
wnętrzne, Zasłony winylowe, Zasłony wykonane z materia-
łów tekstylnych, Zasłony wykonane z tworzyw sztucznych, 
Zasłony z materiałów tekstylnych, Zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, Zasłony z tworzyw sztucznych do ka-
bin prysznicowych, Zasłony z tworzyw sztucznych, Zasłony 
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zaciemniające, Materiały na poszewki na poduszki, Materiały 
tekstylne w belach do produkcji poszewek na poduszki, Po-
szewki na poduszki, Serwetki tekstylne, Serwetki tekstylne 
[bielizna stołowa], Serwetki z materiału, Serwety na stół nie-
papierowe, Bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, Bieżni-
ki stołowe z tworzyw sztucznych, Bieżniki stołowe tekstylne, 
Bieżniki stołowe niepapierowe, Ceraty [obrusy], Obrusy, Ob-
rusy tekstylne, Obrusy z adamaszku, Obrusy niepapierowe, 
Obrusy z materiałów tekstylnych nietkanych, Obrusy z two-
rzyw sztucznych, Kołdry, Kołdry do łóżek, Kołdry frotte, Koł-
dry półpuchowe, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry 
puchowe, Kołdry z materiałów tekstylnych, Poszewki na koł-
dry, Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry i kołdry puchowe, 
Poszwy na kołdry puchowe, Kołdry zawierające materiały 
wypełniające, Kołdry zawierające syntetyczne materiały wy-
pełniające, Tekstylne poszwy na kołdry, Profilowane prze-
ścieradła, Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek dziecię-
cych, Prześcieradła do wyścielania śpiworów, Prześcieradła 
kąpielowe, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Prześcieradła 
na łóżka, Prześcieradła z papieru, Prześcieradła z tworzywa 
sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynno-
ści fizjologicznych], Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
prześcieradeł, Jednorazowa pościel tekstylna, Materiały tek-
stylne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, 
Bielizna pościelowa i stołowa, Bielizna pościelowa i koce, Bie-
lizna pościelowa z papieru, Bielizna pościelowa z tekstylnych 
materiałów nietkanych, Duże ręczniki, Duże ręczniki kąpielo-
we, Materiał ręcznikowy, Materiały ręcznikowe [tekstylne] 
przystosowane do dozowników, Materiały ręcznikowe [tek-
stylne], Ręczniki, Materiały tekstylne w belach do produkcji 
ręczników, 26 Kwiaty sztuczne, Kwiaty sztuczne (Wieńce z -), 
Sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, Sztuczne kwiaty 
w bukietach, Sztuczne kwiaty z papieru, Sztuczne kwiaty 
z tkanin, Sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, Sztuczne 
owoce, warzywa i kwiaty, 27 Dywany, Dywany, chodniki 
i maty, Dywany [tekstylne], Dywany wełniane ręcznie robio-
ne, Podkładki pod dywany, Wykładziny podłogowe [dywa-
ny], Podkłady pod dywany.

(210) 530835 (220) 2021 06 28
(731) VIPRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPRO GROUP

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Świece, Świece do lampek nocnych, Świece 
perfumowane, Świece pływające, Świece pochłaniające 
dym, Świece stołowe, Świece w puszkach, Świece zapacho-
we, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, 
Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 16 Obrazy, Obra-
zy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Obrazy [malarstwo], opra-
wione lub nie, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Reprezenta-
cje graficzne [rysunki, obrazy], Papierowe serwetki koron-
kowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Serwetki 
jednorazowe, Serwetki papierowe pod desery z imitowa-
nym koronkowym wykończeniem, Serwetki stołowe papie-
rowe, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulo-
zy, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, 
20 Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony 
do wnętrz, Zasłony bambusowe, Zasłony dekoracyjne z ko-

ralików, Zasłony (Sznury do podwiązywania -), Zasłony z ko-
ralików, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [po-
duszki], Jaśki nadmuchiwane [poduszki], Łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Maty do drzemki [poduszki lub mate-
race], Nadmuchiwane poduszki, inne niż do celów medycz-
nych, Nadmuchiwane poduszki [inne niż do użytku me-
dycznego] do umieszczenia wokół szyi, Poduszki, Poduszki 
bambusowe, Poduszki dekoracyjne, Poduszki dmuchane 
do spania, do celów niemedycznych, Poduszki dmuchane 
jako meble [do celów niemedycznych], Poduszki lateksowe, 
Poduszki na krzesła, Poduszki na siedzenia, Poduszki na sie-
dzenia do krzeseł, Poduszki na siedzenia stadionowe, Po-
duszki nadmuchiwane, Poduszki (obicia), Poduszki ozdob-
ne, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Poduszki-pod-
kładki na krzesła, Poduszki podróżne, Poduszki utrzymujące 
pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki wspierające szyję, 
Poduszki z wypełnieniem, Poduszki zapachowe, Leżaki, Le-
żaki do opalania, Obrazy [Listwy na ramy do -], Obrazy 
(Ramy do -), Ramki na obrazy i fotografie, Pościel do łóże-
czek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], Pościel 
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Po-
ściel, oprócz bielizny pościelowej, 21 Obrączki na serwetki, 
nie z metali szlachetnych, Pierścienie na serwetki z metali 
szlachetnych, Serwetniki, Klipsy do obrusów, Obciążniki 
do obrusów, 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, Bielizna stołowa i pościelowa, Etykiety z mate-
riału tekstylnego, Pokrowce i narzuty na meble, Tkaniny, 
Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, Artykuły tek-
stylne do użytku w gospodarstwie domowym, Bielizna 
do celów domowych, Chorągiewki tekstylne, Chorągiewki 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Domo-
we artykuły tekstylne wykonane z materiałów nietkanych, 
Dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, Ele-
menty wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Etykiety tekstyl-
ne, Flagi, nie z papieru, Flagi nylonowe, Flagi tekstylne, Flagi 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Flagi 
z tworzyw sztucznych, Futerały tekstylne na koszule nocne, 
Gumowane tkaniny tekstylne, Japoński materiał do zawija-
nia i pakowania [Furoshiki], Kaskady z materiałów, Kuchen-
ne ręczniki [tekstylne], Lniane (Tkaniny -), Materiał na flagi, 
Materiałowe ścierki do osuszania naczyń, Materiały do tapi-
cerki, Materiały gumowane, Materiały na tkaniny dekoracyj-
ne [elementy wystroju wnętrz], Materiały pokryte motywa-
mi rysunkowymi do haftowania, Materiały z gąbki [tekstylia 
w belach], Metki, Metki tekstylne, Moskitiery, Narzuty (po-
krowce na meble), Narzuty z frotte, Nietkane artykuły tek-
stylne, Nieprzemakalne materiały tekstylne w belach, Ob-
ciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, Płatki tekstylne 
do demakijażu, Płatki tekstylne do nakładania makijażu, 
Podszewki tekstylne do obuwia, Podszewki [tkaniny], Pod-
szewki z tkanin do kapeluszy, w belach, Pokrowce ochron-
ne na siedzenia mebli, Powlekane tekstylia, Proporce filco-
we, Proporce [flagi] inne niż papierowe, Ratyna [tkanina], 
Ściereczki do wycierania szklanek do gospodarstwa domo-
wego, Sztandary, Sztandary tekstylne, Sztandary z materia-
łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Tekstylia, Teksty-
lia do druku cyfrowego, Tekstylia wykorzystywane w go-
spodarstwie domowym, Tekstylne flagi i proporce, Tekstyl-
ne proporce, Tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tek-
stylnych, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do tapicerki, 
Tkaniny do wyposażenia wnętrz, Tkaniny gąbkowe do użyt-
ku włókienniczego, Tkaniny i substytuty tkanin, Tkaniny 
na obicia i wyposażenia, Tkaniny na wyściółki do butów, 
Tkaniny podszewkowe, Tkaniny pokryte motywem rysun-
kowym do haftowania, Tkaniny ścienne, Tkaniny tekstylne 
w rolkach, Tkaniny z lnu, Tkaniny z tworzyw sztucznych, 
Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], Transparenty 
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z tworzywa sztucznego, Wsypy [pokrowce na materace], 
Wymienne pokrycia tekstylne na urządzenia elektroniczne 
[niedopasowane lub niewyprofilowane], Wyroby tekstylne 
do wyrobu chust na głowę i jaszmaków, Wyroby tekstylne 
wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Wyściółki 
lniane do butów, Wyściółki z materiału do obuwia, Wzorzy-
ste tkaniny do użytku w haftowaniu, Zamienniki materia-
łów włókienniczych, Gotowe zasłony tekstylne, Gotowe 
zasłony z tworzyw sztucznych, Kotary na drzwi [zasłony], 
Lambrekiny [zasłony], Małe zasłony wykonane z materiałów 
tekstylnych, Materiały na zasłony, Materiały na zasłony bę-
dące wyrobami tekstylnymi w belach, Materiały tekstylne 
do użytku jako zasłony do okien, Tkaniny na zasłony, Zasło-
ny, Zasłony gotowe, Zasłony i firany tekstylne lub z two-
rzyw sztucznych, Zasłony (kotary), Zasłony okienne, Zasło-
ny plisowane, Zasłony prysznicowe, Zasłony prysznicowe 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Zasłony 
prysznicowe z tworzyw sztucznych, Zasłony tekstylne, Za-
słony wewnętrzne i zewnętrzne, Zasłony winylowe, Zasłony 
wykonane z materiałów tekstylnych, Zasłony wykonane 
z tworzyw sztucznych, Zasłony z materiałów tekstylnych, 
Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, Zasłony z two-
rzyw sztucznych do kabin prysznicowych, Zasłony z two-
rzyw sztucznych, Zasłony zaciemniające, Materiały na po-
szewki na poduszki, Materiały tekstylne w belach do pro-
dukcji poszewek na poduszki, Poszewki na poduszki, Ser-
wetki tekstylne, Serwetki tekstylne [bielizna stołowa], Ser-
wetki z materiału, Serwety na stół niepapierowe, Bieżniki 
stołowe z materiałów tekstylnych, Bieżniki stołowe z two-
rzyw sztucznych, Bieżniki stołowe tekstylne, Bieżniki stoło-
we niepapierowe, Ceraty [obrusy], Obrusy, Obrusy tekstyl-
ne, Obrusy z adamaszku, Obrusy niepapierowe, Obrusy 
z materiałów tekstylnych nietkanych, Obrusy z tworzyw 
sztucznych, Kołdry, Kołdry do łóżek, Kołdry frotte, Kołdry 
półpuchowe, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry 
puchowe, Kołdry z materiałów tekstylnych, Poszewki 
na kołdry, Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry i kołdry pu-
chowe, Poszwy na kołdry puchowe, Kołdry zawierające ma-
teriały wypełniające, Kołdry zawierające syntetyczne mate-
riały wypełniające, Tekstylne poszwy na kołdry, Profilowane 
prześcieradła, Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek dzie-
cięcych, Prześcieradła do wyścielania śpiworów, Prześciera-
dła kąpielowe, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Przeście-
radła na łóżka, Prześcieradła z papieru, Prześcieradła z two-
rzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli 
czynności fizjologicznych], Tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji prześcieradeł, Jednorazowa pościel tekstylna, 
Materiały tekstylne w belach używane do produkcji nakryć 
do pościeli, Bielizna pościelowa i stołowa, Bielizna pościelo-
wa i koce, Bielizna pościelowa z papieru, Bielizna pościelo-
wa z tekstylnych materiałów nietkanych, Duże ręczniki, 
Duże ręczniki kąpielowe, Materiał ręcznikowy, Materiały 
ręcznikowe [tekstylne] przystosowane do dozowników, 
Materiały ręcznikowe [tekstylne], Ręczniki, Materiały tekstyl-
ne w belach do produkcji ręczników, 26 Kwiaty sztuczne, 
Kwiaty sztuczne (Wieńce z -), Sztuczne kwiaty przyczepiane 
do ubrań, Sztuczne kwiaty w bukietach, Sztuczne kwiaty 
z papieru, Sztuczne kwiaty z tkanin, Sztuczne kwiaty z two-
rzyw sztucznych, Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 
27 Dywany, Dywany, chodniki i maty, Dywany [tekstylne], 
Dywany wełniane ręcznie robione, Podkładki pod dywany, 
Wykładziny podłogowe [dywany], Podkłady pod dywany.

(210) 530862 (220) 2021 06 29
(731) CHACIEWICZ HANNA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Świder klimaty

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25, 24.09.04
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Informacje na temat 
sprzedaży produktów, Organizowanie pokazów handlo-
wych, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub reklamowych, Usługi programów lojalnościo-
wych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo-
wych, Usługi sklepu w zakresie sprzedaży następujących 
towarów: wyrobów cukierniczych i piekarniczych, pudełek 
kartonowych do pakowania, artykułów piśmiennych, ozdób 
do ołówków, papeterii, książek, komiksów, albumów, wido-
kówek, kart okolicznościowych, fotografii, reprodukcji gra-
ficznych, plakatów, kalendarzy, zakładek do książek, okładek 
na książki, torebek do pakowania, zabawek, maskotek, gier, 
układanek, puzzli, figurek do zabawy, figurek z drewna, pu-
dełek z drewna, ozdób ściennych z drewna, koszy ozdob-
nych z wikliny,  kart do gry, balonów, artykułów sportowych, 
etui na smartfony, etui na karty kredytowe,  etui na okulary, 
smyczy do okularów, portfeli, toreb, toreb na zakupy, pleca-
ków, parasoli, talerzy pamiątkowych, medali pamiątkowych, 
breloczków, kółek do kluczy, etui na klucze, smyczy (pasków 
do noszenia), pamięci USB, podkładek pod myszy kompute-
rowe, wyrobów ze szkła, porcelany, fajansu do użytku w go-
spodarstwie domowym, pojemników do użytku w gospo-
darstwie domowym, naczyń ze szkła, porcelany i fajansu, 
kubków, szklanek, filiżanek, ozdób ceramicznych, dekoracji 
wiszących, ozdób do ubrań, podkładek z tektury pod szklan-
ki, obrusów papierowych i niepapierowych, bieżników stoło-
wych, serwetek, ściereczek tekstylnych, ozdób choinkowych, 
plakietek ozdobnych, ozdób do ubrań, ozdób kartonowych 
na artykuły spożywcze, proporczyków z papieru, Potpourri, 
kadzidełek, świec, świec elektrycznych, świec LED,  świec 
okolicznościowych, świec wotywnych, lampionów na świe-
ce, lamp oświetleniowych, świeczników-lichtarzy, świecz-
ników, sztucznych girland i wieńców, wieńców z suszonych 
ziół i kwiatów do dekoracji, doniczek, kwiatów sztucznych, 
kwiatów suszonych, przyborów szkolnych [artykuły piśmien-
ne], etui na przybory do pisania, piórników, linijek, kalko-
manii, ozdobnych modeli wykonanych z drewna, modeli 
dekoracyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, bibelo-
tów wykonanych z drewna, metali nieszlachetnych, gipsu, 
szkła, porcelany, modeli architektonicznych z drewna, me-
tali nieszlachetnych, gipsu, papieru i tektury, koszulek, bluz, 
szalików, apaszek, pasków (odzież), czapek, opasek na głowę 
(odzież), daszków przeciwsłonecznych, chust, opakowań 
na prezenty świąteczne, sztucznych wieńców i girland bo-
żonarodzeniowych, 45 Usługi prawne z zakresu zarządzania 
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licen-
cyjnych, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie 
z praw własności przemysłowej i praw autorskich.
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(210) 530864 (220) 2021 06 29
(731) CHACIEWICZ HANNA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciastko Świderskie

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze i cukiernicze, ciasta, ciast-
ka, 35 Promocja sprzedaży, Usługi sklepu w zakresie wyro-
bów piekarniczych i cukierniczych, ciast, ciastek, 45 Usługi 
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kon-
trolowania i udzielania praw licencyjnych, Udzielanie licencji 
osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysło-
wej i praw autorskich.

(210) 531132 (220) 2021 07 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie mp3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyj-
ne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisa-
ne fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, 
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania foto-
grafii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie opra-
wione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, 
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-

nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-
we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier,  zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów,  ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja 
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów na-
grań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja 
radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, 
Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwa-
cje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów 
muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycz-
nych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów mu-
zycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów 
na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie 
koncertów muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie kon-
certów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na kon-
certy, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncer-
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towych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty 
muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncer-
tów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 531143 (220) 2021 07 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie mp3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyj-
ne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisa-
ne fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, 
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania foto-
grafii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie opra-
wione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, 
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-
we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 

szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja 
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów na-
grań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja 
radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, 
Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwa-
cje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów 
muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycz-
nych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów mu-
zycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów 
na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie 
koncertów muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie kon-
certów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na kon-
certy, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncer-
towych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty 
muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncer-
tów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 531144 (220) 2021 07 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP SPORT
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie mp3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cy-
frowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia 
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, au-
dycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewi-
zji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydaw-
nictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficz-
ne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urzą-
dzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki 
do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przecho-
wywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjoner-
skie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do foto-
grafii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier 
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czu-
łością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż tele-
wizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, Gry 
przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, 
Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych kla-
sach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja 
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przeka-
zu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, 
produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla 
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogło-
szeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedial-
nych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, 
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar-
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokona-
nie zakupu w dobrych warunkach, Promowanie koncertów 
muzycznych, Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsłu-
ga przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także 
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym 
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowo-
dową i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej roz-
rywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 

komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multime-
dialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usłu-
gi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, 
seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, 
telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja kon-
certów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, 
Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, 
Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów 
muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Kon-
certy muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, 
Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów 
muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biu-
ra rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośred-
nictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Or-
ganizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usłu-
gi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi 
rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w za-
kresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kom-
puterowe, projektowanie graficzne.

(210) 531154 (220) 2021 07 06
(731) WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ludwin Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIERÓWNO SIEKANY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 30 Makaron, makaron błyskawiczny, produkty 
żywnościowe na bazie ryżu i/lub mąki i/lub zbóż.

(210) 531164 (220) 2021 05 06
(731) OCHOCKA ANNA, Ścinawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) mrowisko

(531) 03.13.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Lunaparki, Parki rozrywki, Bawialnie dla dzieci, 
Centra Zabaw dla dzieci, Realizacja spektakli, Rozrywka, Udo-
stępnianie obiektów i urządzeń sportowych, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego, Wypożyczanie sprzętu Rekreacyjne-
go, Wypożyczanie zabawek, Usługi artystów Teatralnych, 
Edukacja, Pozaszkolna edukacja artystyczna, Wystawianie 
przedstawień artystycznych, Usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], Nauczanie, Organizowanie i Prowadzenia warsz-
tatów [szkolenia], Wystawianie Spektakli, Organizacja roz-
rywki na imprezy urodzinowe, Organizacja imprez dla dzieci, 
Organizacja przyjęć dla dzieci.

(210) 531166 (220) 2021 07 05
(731) CUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Collette

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.12.03
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i wetery-
naryjne.

(210) 531175 (220) 2021 07 05
(731) GOLONKA SŁAWOMIR ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAROL

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.30, 05.05.19, 05.05.23, 25.01.09
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, w tym: 
proszki do prania, żele i płyny do prania, kapsułki do prania, 
płyny do płukania, płyny i żele do mycia naczyń, płyny i środ-
ki do czyszczenia powierzchni i dezynfekcji łazienek, kuchni, 
podłóg, mebli, okien, szyb i szkła, 35 Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna następujących środków: preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, w tym: proszki do prania, żele i płyny do pra-

nia, kapsułki do prania, płyny do płukania, płyny i żele do my-
cia naczyń, płyny i środki do czyszczenia powierzchni i de-
zynfekcji łazienek, kuchni, podłóg, mebli, okien, szyb i szkła.

(210) 531329 (220) 2021 07 26
(731) PLANET BEACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.22
(510), (511) 36 Nieruchomości (dzierżawa), 43 Hotele.

(210) 531433 (220) 2021 07 10
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fb TVP Lublin flesz
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyj-
ne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisa-
ne fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, 
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania foto-
grafii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie opra-
wione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, 
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-
we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
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i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji  
on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej: realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, Produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, 
seriali, Realizacja spektakli, 42 Usługi w zakresie hostingu sie-
ci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projekto-
wanie graficzne.

(210) 531522 (220) 2021 07 13
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tatrzański orzeł
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, progra-
my telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, Gry telewizyjne i komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-

wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa 
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki 
i inne publikacje w formie papierowej, papier, lektura, karton, 
artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotogra-
ficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie 
oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotogra-
fii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudelka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy 
fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z che-
micznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi 
reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów rekla-
mowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi mar-
ketingu i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, 
gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpo-
wszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych 
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształ-
cenie, Rozrywka, Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, 
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie 
i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektro-
niczne on-line książek i periodyków, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produk-
cja programów i imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, orga-
nizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, 
Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwa-
rzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja 
filmów, realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci 
seriali telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem te-
lewizji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2021

(210) 531527 (220) 2021 07 13
(731) JUSZCZAK ARTUR DOMARTON, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BABADOG
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, mydła dezodorujące, szampony dla zwierząt nie-
lecznicze, środki odświeżające powietrze, 5 Dezodoranty 
do kuwet, ekstrakty owadobójcze, insektycydy, leki do celów 
weterynaryjnych, mineralne suplementy diety dla zwierząt, 
mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, obroże przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, szampony owadobójcze dla zwierząt, 
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza leczni-
cza dla zwierząt, płyny, preparaty chemiczne i przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, środki do mycia psów, środki odstra-
szające insekty dla psów, żywność przystosowana do celów 
leczniczych dla zwierząt, 18 Kagańce, obroże dla zwierząt, 
okrycia dla zwierząt, ubiory dla zwierząt, 20 Budy dla psów, 
poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt do-
mowych, skrzynki lęgowe, 21 Klatki dla ptaków i zwierząt do-
mowych, miski dla zwierząt domowych, pojemniki na żyw-
ność dla zwierząt domowych, szczotki do czesania zwierząt 
domowych, żłoby dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt do-
mowych, 31 Pokarm dla zwierząt domowych, karmy i pasze 
dla zwierząt, przynęty dla wędkarzy (żywe), słoma na ściółkę 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta do repro-
dukcji, 35 Reklama towarów, reklama towarów za pośrednic-
twem sieci komputerowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu 
towarów takich jak: dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki 
dla zwierząt, mydła dezodorujące, szampony dla zwierząt 
nielecznicze, środki odświeżające powietrze, dezodoranty 
do kuwet, ekstrakty owadobójcze, insektycydy, leki do celów 
weterynaryjnych, mineralne suplementy diety dla zwierząt, 
mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, obroże przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, szampony owadobójcze dla zwierząt, 
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, pasza leczni-
cza dla zwierząt, płyny, preparaty chemiczne i przeciwpaso-
żytnicze dla zwierząt, środki do mycia psów, środki odstra-
szające insekty dla psów, żywość przystosowana do celów 
leczniczych dla zwierząt, kagańce, obroże dla zwierząt, okry-
cia dla zwierząt, ubiory dla zwierząt, budy dla psów, poduszki 
dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, 
skrzynki lęgowe, klatki dla ptaków i zwierząt domowych, mi-
ski dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwie-
rząt domowych, szczotki do czesania zwierząt domowych, 
żłoby dla zwierząt, zabawki dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla zwierząt, przynęty 
dla wędkarzy (żywe), słoma na ściółkę dla zwierząt, ściółka 
dla zwierząt, żywe zwierzęta do reprodukcji.

(210) 531562 (220) 2021 07 14
(731) AEGIS SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 24.01.23
(510), (511) 35 Usługi zarządzania danymi osobowymi, 
Usługi wyszukiwania danych, Usługi przetwarzania danych 
on-line, Usługi informacyjne dotyczące przetwarzania da-
nych, Uzyskiwanie statystyk biznesowych dla osób trzecich, 
Usługi gromadzenia danych, Gromadzenie danych dla osób 
trzecich, Gromadzenie i systematyzacja danych bizneso-
wych, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
Przetwarzanie danych osobowych, Przetwarzanie danych 
dla firm, Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych 
do celów biznesowych, Komputerowa weryfikacja danych, 
Zbieranie danych w komputerowych bazach danych, Wy-
szukiwanie danych w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Weryfikacja 
przetwarzania danych, Zautomatyzowane przetwarzanie 
danych, Usługi doradztwa biznesowego dotyczące prze-
twarzania danych, Przetwarzanie danych elektronicznych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Kompilacja i systematyzacja informacji w bankach danych, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analizy kosztów, Agencje reklamowe, Analizy 
rynkowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
Doradztwo specjalistyczne w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Doradztwo w dziedzinie prowadzenia i organizo-
wania działalności gospodarczej, Doradztwo w zarządzaniu 
personelem, Prognozy ekonomiczne, Pomoc przy zarządza-
niu działalnościami gospodarczymi, 38 Usługi elektronicznej 
wymiany danych, Elektroniczna wymiana danych przecho-
wywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Wspomagana komputerowo 
transmisja wiadomości, danych i obrazów, Komputerowe 
przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie danych, Mię-
dzynarodowa transmisja danych, Przekazywanie informacji 
za pomocą komputera, Przekazywanie informacji I danych 
za pośrednictwem usług on-line, Przesyłanie informacji dro-
gą on-line, Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, 
Zapewnianie dostępu do danych w sieciach, Dostarczanie 
powiadomień pocztą elektroniczną, Przesyłanie informacji 
za pomocą środków elektronicznych, 45 Usługi w zakresie 
ochrony, Doradztwo w zakresie ochrony osobowej, Usługi 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób.

(210) 531586 (220) 2021 07 15
(731) MIASTO ŁÓDŹ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁÓDŹ.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Usługi public relations, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów 
drukowanych], Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], 38 Komunikacja radiowa, Transmisja podkastów, 
Usługi w zakresie videokonferencji, 39 Dostarczanie gazet, 
40 Drukowanie, 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism.
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(210) 531626 (220) 2021 07 16
(731) RUSZTOWICZ ALEKSANDRA PERFECT SKIN CLINIC, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSC perfect skin clinic mgr Aleksandra Rusztowicz

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Gabinety pielęgnacji skóry, Kosmetyczny za-
bieg laserowy skóry, Usługi doradcze związane z pielęgna-
cją skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi 
w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi dermato-
logiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi w zakresie 
naciągania skóry za pomocą lasera, Zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi terapeu-
tyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, 
Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo świadczone za pośred-
nictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Doradztwo 
dietetyczne, Doradztwo żywieniowe, Doradztwo dotyczące 
urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w za-
kresie urody, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Profe-
sjonalne doradztwo związane z dietą, Doradztwo medyczne 
w zakresie dermatologii, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywia-
nia, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się.

(210) 531642 (220) 2021 07 16
(731) FITNESS WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 5 Napoje z dodatkami dietetycznymi, Suple-
menty diety zawierające białko, Suplementy żywnościowe, 
Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy 
diety zawierające kazeinę, Suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, Suplementy diety ze sprosz-
kowanym białkiem, 16 Drukowane materiały szkoleniowe, 
Publikacje drukowane, Drukowany materiał promocyjny, 
Podręczniki instruktażowe, Ulotki drukowane, Biuletyny in-
formacyjne, Broszury drukowane, 25 Szorty gimnastyczne, 
Odzież sportowa, Spodnie sportowe, Odzież gimnastycz-
na, Koszulki z krótkim rękawem, Spodnie dresowe, Spodnie 
do jogi, Koszule codzienne, Skarpetki sportowe, 28 Sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Paski do jogi, 
Piłki gimnastyczne, Pasy do podnoszenia ciężarów [artyku-
ły sportowe], 30 Przekąski wytwarzane z muesli, Batoniki 

muesli, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony zbo-
żowe i energetyczne, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, 
32 Woda pitna butelkowana, Napoje energetyzujące zawie-
rające kofeinę, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportow-
ców zawierające elektrolity, Napoje dla sportowców, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, 41 Prowadzenie ośrod-
ków sprawności fizycznej, Szkolenia sportowe, Prowadzenie 
zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję 
fizyczną, Udzielanie informacji związanych z treningiem fi-
zycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, 
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi szkoleniowe 
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie informacji 
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, 
Usługi fitness klubów, Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi ośrodków 
sprawności fizycznej, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 
Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Za-
jęcia sportowe, Kultura fizyczna, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udzielanie informacji zwią-
zanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony 
internetowej on-line, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
44 Fizjoterapia, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia 
do celów medycznych, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, 
Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Planowanie i nadzoro-
wanie diet odchudzających, Usługi saun, Usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzie-
lanie informacji związanych z suplementami diety i odżyw-
czymi, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi 
w zakresie akupunktury, Usługi paramedyczne, Usługi dorad-
cze w zakresie opieki zdrowotnej, Poradnictwo żywieniowe, 
Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Usłu-
gi w zakresie odchudzania, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi dietetyków, 
Osteopatia, Usługi w zakresie badań medycznych, miano-
wicie ocena sprawności fizycznej, Badanie sprawności fi-
zycznej, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi spa, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi telemedyczne, 
Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], Masaż, Udzielanie informacji 
dotyczących chiropraktyki.

(210) 531643 (220) 2021 07 16
(731) FITNESS WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELL FITNESS

(531) 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Napoje z dodatkami dietetycznymi, Suple-
menty diety zawierające białko, Suplementy żywnościowe, 
Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy 
diety zawierające kazeinę, Suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, Suplementy diety ze sprosz-
kowanym białkiem, 16 Drukowane materiały szkoleniowe, 
Publikacje drukowane, Drukowany materiał promocyjny, 
Podręczniki instruktażowe, Ulotki drukowane, Biuletyny in-
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formacyjne, Broszury drukowane, 25 Szorty gimnastyczne, 
Odzież sportowa, Spodnie sportowe, Odzież gimnastycz-
na, Koszulki z krótkim rękawem, Spodnie dresowe, Spodnie 
do jogi, Koszule codzienne, Skarpetki sportowe, 28 Sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Paski do jogi, 
Piłki gimnastyczne, Pasy do podnoszenia ciężarów [arty-
kuły sportowe], 30 Przekąski wytwarzane z muesli, Batoniki 
muesli, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony zbo-
żowe i energetyczne, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, 
32 Woda pitna butelkowana, Napoje energetyzujące zawiera-
jące kofeinę, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje dla sportowców, Napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, 41 Prowadzenie ośrodków 
sprawności fizycznej, Szkolenia sportowe, Prowadzenie zajęć 
fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizycz-
ną, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi w zakresie 
treningu fizycznego, Usługi szkoleniowe związane ze spraw-
nością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], Udostępnianie informacji dotyczących treningu 
fitness za pomocą portalu on-line, Usługi fitness klubów, Tre-
ningi zdrowotne i treningi fitness, Zajęcia w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Usługi ośrodków sprawności fizycznej, Szkolenie 
w zakresie zdrowia i wellness, Usługi doradcze w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Zajęcia sportowe, Kultura fizycz-
na, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, 
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, Usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, 44 Fizjoterapia, Porady i doradztwo 
w zakresie stylu życia do celów medycznych, Usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, Udzielanie informacji związanych z od-
żywianiem, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Pla-
nowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi saun, 
Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji związanych z suplementami 
diety i odżywczymi, Doradztwo w zakresie żywienia i odży-
wiania, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi paramedyczne, 
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Poradnictwo 
żywieniowe, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korek-
cyjnej, Usługi w zakresie odchudzania, Doradztwo w zakresie 
dietetyki i odżywiania, Usługi doradztwa w zakresie kontro-
lowania wagi, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi diete-
tyków, Osteopatia, Usługi w zakresie badań medycznych, 
mianowicie ocena sprawności fizycznej, Badanie sprawności 
fizycznej, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi spa, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi telemedyczne, 
Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], Masaż, Udzielanie informacji 
dotyczących chiropraktyki.

(210) 531738 (220) 2021 07 19
(731) CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków

(540) (znak słowny)
(540) MORE THAN FRUITS, FLOWERS, LEAVES
(510), (511) 31 Rośliny i krzewy.

(210) 531740 (220) 2021 07 19
(731) CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pruszków

(540) (znak słowny)
(540) MORE THAN
(510), (511) 31 Rośliny i krzewy.

(210) 531748 (220) 2021 07 20
(731) ATRI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORONNE SKARBY SMAKU

(531) 24.09.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 Lepki syrop skrobiowy (mizu-ame), Polewa 
w postaci syropu, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, 
Syrop fruktozowy do wykorzystania w produkcji żywności, 
Syrop glukozowy do produkcji żywności, Syrop glukozowy 
do użytku jako środek do żywności wspomagający fermento-
wanie, Syrop glukozowy do użytku jako środek konserwujący 
do żywności, Syrop glukozowy do użytku jako słodzik do żyw-
ności, Syrop klonowy, Syrop kukurydziany, Syrop kukurydzia-
ny do celów kulinarnych, Syrop spożywczy, Syrop smakowy, 
Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syrop z agawy do stosowa-
nia jako słodzik naturalny, Syrop stołowy, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Syropy 
glukozowe spożywcze, Syropy smakowe, Miód, Miód biolo-
giczny do spożycia przez ludzi, Miód [do celów spożywczych], 
Miód manuka, Miód naturalny, Miód truflowy, Miód z kocanki, 
Miód ziołowy, Mleczko pszczele, Naturalny miód dojrzały, Pro-
polis, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Słodkie pasty do sma-
rowania [miód], Surowe plastry miodu, Substytuty cukru, Sło-
dziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, Słodziki 
naturalne, Aromaty kawowe, Azjatycka herbata morelowa 
[maesilcha], Biała herbata, Biała herbata w proszku, Cappucci-
no, Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], Cykoria do sto-
sowania jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające 
cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Cykoria [sub-
stytut kawy], Czarna herbata w proszku, Czekolada, Czekolada 
bezmleczna, Czekolada mleczna, Czekolada pitna, Czekoladki, 
Czekolada w proszku, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napo-
je spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, 
Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe do przygoto-
wywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, 
Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Ekstrakty 
kawy słodowej, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako sub-
stytuty kawy, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty 
do napojów, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania 
jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa, 
Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje 
herbaciane, Esencje herbaciane (nie do celów medycznych), 
Esencje kawowe, Espresso, Gorąca czekolada, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, 
Herbata, Herbata chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha), 
Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata 
czarna [herbata angielska], Herbata Darjeeling [indyjska czar-
na herbata z prowincji Darjeeling], Herbata do zaparzania, 
Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, 
Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata ja-
śminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata 
Lapsang Souchong, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata 
miętowa, Herbata mrożona, Herbata mrożona (nie do celów 
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medycznych), Herbata nienaturalna, Herbata o smaku jabłka 
[inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarań-
czowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata oolong, 
Herbata oolong [herbata chińska], Herbata Oolong w proszku, 
Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata 
paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata rooibos, 
Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż do ce-
lów leczniczych], Herbata sypka (Nielecznicza -), Herbata szał-
wiowa, Herbata Tie Guan Yin, Herbata z białego lotosu (Baen-
gnyeoncha), Herbata z czerwonego żeń-szenia, Herbata z dzi-
kiej róży, Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Herbata z gryki, 
Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata w torebkach, 
Herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), Herbata z kwiatu 
lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata z prażonego jęczmie-
nia [mugi-cha], Herbata z prażonego ryżu brązowego [gen-
maicha], Herbata z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata 
z wodorostów kelp, Herbata z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia 
[insamcha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów 
(kombu-cha), Herbata zielona, Herbaty, Herbaty aromatyzo-
wane [inne niż do celów leczniczych], Herbaty (nielecznicze) 
zawierające cytrynę, Herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), 
Herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty 
owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 
Herbaty ziołowe [napary], Japońska zielona herbata, Jęczmień 
do użytku jako substytut kawy, Kakao, Kakao do sporządzania 
napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napo-
jach], Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kapsułki z herbatą, 
Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezko-
feinowa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa niepalona, 
Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa 
rozpuszczalna, Kawa słodowa, Kawa w formie mielonej, Kawa 
w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Kombucha, 
Koncentraty kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Liście 
herbaty, Mate [herbata], Mielone ziarna kawy, Mieszanina esen-
cji i ekstraktów z kawy, Mieszaniny cykorii do stosowania jako 
substytuty kawy, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herba-
ty w proszku, Mieszanki herbat, Mieszanki herbat w proszku, 
Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki kawy i cy-
korii, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki kawy słodowej i kawy, 
Mieszanki kawy słodowej i kakao, Mieszanki wyciągów z kawy 
słodowej i kawy, Mrożona kawa, Mrożone napoje [frappe], Na-
dzienia na bazie kawy, Napary, inne niż do celów leczniczych, 
Napary nie dla celów medycznych, Napary ziołowe, Napoje 
czekoladowe, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje herba-
ciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe, 
Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie czekolady, z mle-
kiem, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami sma-
kowymi, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje 
na bazie kawy zawierające mleko, Napoje na bazie kawy za-
wierające lody (affogato), Napoje na bazie rumianku, Napoje 
na bazie substytutów kawy, Napoje o smaku czekoladowym, 
Napoje składające się głównie z kawy, Napoje składające się 
głównie z kakao, Napoje składające się głównie z czekolady, 
Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, 
Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, 
Napoje w proszku zawierające kakao, Napoje zawierające cze-
koladę, Napoje zawierające kakao, Nielecznicze herbaty skła-
dające się z liści z żurawiny, Nielecznicze herbaty składające 
się z wyciągów z żurawiny, Nielecznicze herbaty zawierające 
wyciągi z żurawiny, Nielecznicze herbaty zawierające liście 
żurawiny, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Nielecznicze 
napoje herbaciane, Palone ziarna kawy, Rozpuszczalne kakao 
w proszku, Rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty 
[inny niż do celów medycznych], Olej chili do użytku jako przy-
prawa, Oleje kawowe.

(210) 531793 (220) 2021 07 19
(731) SKURSKYI LEV, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARSZAWA PIEROGARNIA

(531) 07.01.08, 08.07.02, 11.01.22, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 
29.01.14

(510), (511) 30 Pierogi, pierogi z pieca, naleśniki, placki.

(210) 531799 (220) 2021 07 21
(731) VON FOSION CROSS-BORDER TRADE CO., LTD, 

Kowloon H.K., CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.03.00
(510), (511) 29 Napoje z produktów mlecznych, Napoje 
mleczne, Mleczne produkty, Śmietana w proszku [produkty 
mleczne], Zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim 
produkty mleczne, Desery wykonane z produktów mlecz-
nych, Dipy na bazie produktów mlecznych, Mleko, Nabiał 
i substytuty nabiału, Przetwory twarożkowe.

(210) 531803 (220) 2021 07 21
(731) SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIGNIUS

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Moduły 
pamięci elektronicznych, Jednostki pamięci elektronicznych, 
Czytniki kart elektronicznych, Terminale elektronicznych płat-
ności, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Oprogramo-
wanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfika-
cji i potwierdzania tożsamości osób, Oprogramowanie kompu-
terowe, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Urządzenia 
do szyfrowania danych, Nośniki informacji [elektryczne lub 
elektroniczne], Elektroniczne nośniki danych, Oprogramowanie 
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplika-
cji (API), 35 Skomputeryzowana weryfikacja danych, 38 Usługi 
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w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, Dostar-
czanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczna transmisja 
danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych 
i urządzeń elektronicznych, Usługi komunikacyjne, mianowi-
cie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy 
użytkownikami komputerów, Przesyłanie informacji przez sieci 
komputerowe, Przesyłanie informacji cyfrowych, Usługi komu-
nikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, Transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików 
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez 
światową sieć komputerową, Usługi komunikacji interneto-
wej, 42 Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wyko-
rzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Usługi 
szyfrowania danych, Przechowywanie dokumentów w formie 
elektronicznej, Konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opracowy-
wanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, Zarządzanie usługami w zakresie 
technologii informacyjnych [ITSM], Usługi IT w celu ochrony da-
nych, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 45 Potwier-
dzanie tożsamości, Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, 
Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby [usługi 
potwierdzania tożsamości], Znakowanie dokumentów w celu 
ich zabezpieczenia, Certyfikaty bezpieczeństwa do przygoto-
wywania kart identyfikacyjnych, Uwierzytelnianie dokumentów 
prawnych.

(210) 531806 (220) 2021 07 21
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTES

(531) 26.04.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 531807 (220) 2021 07 21
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVEZA

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 531839 (220) 2021 07 22
(731) CHOJNACKA NATALIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) wafle Jarki
(510), (511) 30 Wafle jadalne, Wafle czekoladowe, Wafle ry-
żowe, Wafle mrożone, Ciasto na wafle.

(210) 531946 (220) 2021 07 23
(731) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ 

KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAM AND DO!

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista,  
Bielizna wchłaniająca pot, Body [bielizna], Bokserki,  Buty 
sportowe, Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy), 
Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki 
przypinane,  Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombine-
zony piankowe dla narciarzy wodnych, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Obuwie, 
Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, 
Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież 
haftowana, Piżamy, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszul-
ki sportowe, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Stroje 
do judo, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Szaliki rur-
kowe (kominy) na szyję.

(210) 531963 (220) 2021 07 24
(731) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reha INNOVATIONS Targi w Krakowie

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.01.04, 29.01.15
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa międzynarodo-
wych i krajowych imprez targowych i wystawienniczych 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe świadczone za pomocą ra-
dia, telewizji, prasy, Internetu, doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, sprzedaż: artykułów prze-
mysłowych, w tym związanych z ochroną zdrowia, artykułów 
ortopedycznych, aparatury i instrumentów medycznych słu-
żących do rehabilitacji i poprawy kondycji, mebli, wyposaże-
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nia biurowego, sprzętu komputerowego i urządzeń peryfe-
ryjnych dla celów medycznych i rehabilitacyjnych, artykułów 
spożywczych, w tym suplementów diety i produktów die-
tetycznych, leków, prezentowanie urządzeń do rehabilitacji 
medycznej, urządzeń do rehabilitacji fizycznej, urządzeń 
do wzmacniania mięśni, sprzętu do ćwiczeń do celów me-
dyczno-rehabilitacyjnych, urządzeń i przyrządów do fizjo-
terapii, rehabilitacji, wyposażenia siłowni, salonów urody, 
miejsc odnowy biologicznej, pojazdów dla osób niepełno-
sprawnych, urządzeń sanitarnych, mebli, produktów i roz-
wiązań zaprojektowanych z myślą o osobach wymagających 
opieki, produktów oraz nowych rozwiązań w zakresie pro-
filaktyki, diagnozowania i leczenia w fizjoterapii, medycynie 
fizykalnej, inżynierii biomedycznej, medycynie sportowej, 
osteopatii oraz lecznictwie uzdrowiskowym, książek, kata-
logów, kalendarzy, czasopism, dystrybucja towarów przez 
Internet, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahen-
tów, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu trans-
akcji handlowych, pośrednictwo handlowe, dekoracja stoisk 
wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, pozyskiwanie i gromadzenie informacji w for-
mie komputerowych baz danych, zapewnianie platformy 
internetowej dla wystawców i klientów targów, Promowanie 
zachowań prozdrowotnych, 41 Organizowanie seminariów, 
szkoleń, sympozjów, konferencji naukowych dotyczących: 
technik rehabilitacji, innowacji w leczeniu oraz wsparcia 
technologii podczas dochodzenia do zdrowia po urazach 
i ortopedii, diagnostyki i terapii, wellness i odnowy biolo-
gicznej, fizjologii, profilaktyki oraz innowacji w rehabilitacji 
w tym produktów w zakresie robotyki, Publikowanie książek, 
katalogów, biuletynów, tekstów i materiałów innych niż re-
klamowe, publikacje elektroniczne on-Iine, organizowanie 
wystaw edukacyjnych, pokazów edukacyjnych, produkcja 
i rozpowszechnianie filmów i nagrań: video i dźwiękowych 
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie tłu-
maczeń.

(210) 531989 (220) 2021 07 25
(731) GOODIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOODIN life is beautiful

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Obuwie, obuwie wizytowe, obuwie sporto-
we, obuwie plażowe, botki, obuwie domowe, kalosze, kapcie, 
osłonki na obcasy, paski do obuwia, odzież ze skóry i z imita-
cji skóry, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, 
dzianiny, garnitury, koszule, kurtki, kombinezony, peleryny, 
legginsy, rajstopy, wyroby pończosznicze, spodnie, bluzy, 
podkoszulki, płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy, gar-
sonki, spódnice, skarpety, rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, 
szlafroki, odzież sportowa, kostiumy do opalania i pływania, 
dresy.

(210) 532140 (220) 2021 07 29
(731) DURASAN TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANNACZYKABINA.PL

(531) 03.07.24, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, 
zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, baterie, brodziki, 
wanny, wanny łazienkowe, wanny z hydromasażem, wan-
ny z wirowym ruchem wody, wanny spa, wanny z dyszami 
powietrznymi, osprzęt i wyposażenie do wanien, kabiny 
natryskowe, kabiny prysznicowe, kabiny kąpielowe, natryski, 
prysznice, ścianki prysznicowe, brodziki, deszczownice, ka-
biny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, 
wanno-kabiny, drzwi prysznicowe, urządzenia do kąpieli, 
sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpo-
stumenty, sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy 
przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia 
kompaktowe złożone z miski ustępowej i płuczki, płuczki 
ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do za-
worów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, 
zlewy, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, 
prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, panele prysz-
nicowe, armatura sanitarna, urządzenia sanitarne, Usługi 
sprzedaży następujących towarów: okapy, wyciągi, suszarki, 
fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urzą-
dzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki, 
instalacje i aparatura sanitarna, armatura regulacyjna i zabez-
pieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, 
aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, 
ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, 
wentylatory, klimatyzatory, nawilżacze powietrza, dodatki 
do nawilżaczy, olejki do nawilżaczy powietrza, grzejniki, ter-
mofory, piece, grzałki, bojlery, czajniki elektryczne, ekspresy 
do kawy, frytkownice, grille, urządzenia do grillowania, ku-
chenki, kuchenki turystyczne, rożen, mikrofalówki, gofrow-
nice, opiekacze do chleba, tostery, szybkowary elektrycz-
ne i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia 
do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny, 
sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, 
żarówki, lampiony, latarki, zlewy metalowe, zlewy kompozy-
towe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i kon-
serwowania, do żywności i napojów, kuchenny sprzęt elek-
tryczny, Usługi sprzedaży następujących towarów: przybory 
kuchenne elektryczne, instalacje i urządzenia do oczysz-
czania powietrza, instalacje i urządzenia do schładzania 
i zamrażania, urządzenia grzewcze, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku 
osobistego, urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje 
i sprzęt do zaopatrywania w wodę i do sanitacji, instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
urządzenia prysznicowe, oświetlenie i reflektory oświetlenio-
we, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje 
łazienkowe, armatury łazienkowe, akcesoria łazienkowe, obu-
dowy wanien i brodzików, osprzęt do kabin natryskowych, 
panele prysznicowe, osprzęt do wanien i brodzików, piecyki 
gazowe, piecyki olejowe, piecyki naftowe, piece nagrzew-
cze, nagrzewnice, urządzenia do ogrzewania, ogrzewacze 
i nagrzewnice elektryczne, ogrzewacze i nagrzewnice ga-
zowe, ogrzewacze i nagrzewnice olejowe, podgrzewacze 
olejowe, urządzenia gazowe do ogrzewania, grzejniki elek-
tryczne, kominki, kominki przenośne, kominki metalowe od-
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lewane, piece grzewcze, piecyki na drewno, piece opalane 
drewnem, piece o powolnym spalaniu opalane drewnem 
do użytku domowego, piece na pelet, wkłady kominkowe, 
ruszty kominkowe do użytku domowego, promienniki, Usłu-
gi sprzedaży następujących towarów: paliwa, paliwa płynne, 
paliwa stałe, nafta, nafta służąca do ogrzewania domu, pali-
wa z ropy naftowej, knoty, podpałki, dodatki niechemiczne 
do paliw, niechemiczne dodatki do produktów naftowych, 
paliwa mineralne, paliwa węglowodorowe, materiały palne, 
produkty palne, koks naftowy używany jako paliwo, oleje 
opałowe zawierające dodatki, mieszanki paliw, paliwo oświe-
tleniowe, węgiel, maszyny i urządzenia do przetwarzania 
i przygotowywania żywności i napojów, urządzenia elektro-
mechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia 
elektryczne do rozdrabniania żywności, miksery domowe 
elektryczne, urządzenia elektryczne używane w kuchni 
do mielenia, młynki do użytku domowego inne niż ręcz-
ne, wyciskacze do owoców (elektryczne), roboty kuchenne 
elektryczne, elektryczne wyciskacze do owoców do celów 
gospodarstwa domowego, ubijaczki elektryczne do użyt-
ku domowego, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, odkurzacze, roboty sprzątające na potrzeby gospo-
darstwa domowego, pralki, zmywarki, wirówki, elektryczne 
maszyny i urządzenia do czyszczenia, elektryczne urządze-
nia czyszczące do użytku domowego, noże elektryczne 
i ostrzarki do noży, urządzenia do czyszczenia parą, urzą-
dzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, sprzęt i artykuły 
do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży następujących 
towarów: środki czyszczące, chemikalia czyszczące, prepara-
ty do czyszczenia i odświeżania, preparaty i artykuły higie-
niczne, preparaty do prania, preparaty do usuwania kamie-
nia i rdzy, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do udroż-
niania rur, dezynfektanty, preparaty do zmywarek, tabletki 
do zmywarek, sole do zmywarek, nabłyszczacze, preparaty 
ułatwiające prasowanie, preparaty do odświeżania powie-
trza, kosmetyki, środki do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory 
kuchenne nieelektryczne, naczynia kuchenne ceramicz-
ne, naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], wyroby 
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, garnki, garnki 
i rondle kuchenne, głębokie naczynia kuchenne, czajniczki 
do herbaty, formy i foremki kuchenne, ceramika do użytku 
kuchennego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa do-
mowego, wyroby szklane, pojemniki emaliowane, pojemniki 
do użytku domowego, utensylia kuchenne, deski do kroje-
nia kuchenne, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, luty, materiały izolacyjne, naboje, 
pompki, niemetalowe i metalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, zestawy podtynkowe, rury, systemy 
drenażowe, reduktory ciśnienia, sól zmiękczająca, wycinarki, 
nożyczki, noże, narzędzia tnące, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Administrowanie sprzedażą, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie sklepów detalicznych, Zarządzanie programami lo-
jalnościowymi, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-
daży, Usługi importowo-eksportowe, Usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produk-
tów i świadczenia usług, Udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, Dostarczanie informacji handlowych, 
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą internetu, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzeda-

żą, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Reklama, 
Reklama na stronach internetowych, Promocja sprzedaży, 
Pokazy towarów do celów promocyjnych, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych.

(210) 532206 (220) 2021 07 30
(731) DZIĘGIELEWSKI WŁODZIMIERZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Clavidełko
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii.

(210) 532237 (220) 2021 08 02
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Benek PIZZA

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 30 Gotowe pizze, surowe pizze, mieszanki 
na pizze, ciasto na pizze.

(210) 532241 (220) 2021 07 29
(731) KWIATEK ANDRZEJ, Jadów;  

KWIATEK GRZEGORZ, Jadów;  
ZYCH AGNIESZKA, Warszawa;  
ŚWIĘTOŃ JUSTYNA, Warszawa 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lody z Jadowa

(531) 08.01.18, 08.01.25, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Batony lo-
dowe, Mieszanki do lodów, Desery lodowe, Ciasta lodowe, 
Lody, Lodowe wyroby cukiernicze, Lodowe słodycze, Mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje mrożone 
na bazie czekolady, na bazie kawy, na bazie kakao, Napoje 
z lodów, Napoje mrożone słodycze lodowe, Sorbety, Substy-
tuty lodów, 43 Usługi w zakresie zaopatrywania w żywność 
i napoje, Usługi lodziarni, kawiarni, restauracji i barów, Orga-
nizowanie przyjęć i bankietów, Zapewnianie pomieszczeń 
na uroczystości.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 532242 (220) 2021 07 29
(731) SAM W DOMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) saM W DoMu

(531) 08.07.02, 11.01.04, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.07
(510), (511) 43 Pierogarnie, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi cateringowe, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Bary, Bary szybkiej obsługi, 
Snack-bary, Doradztwo kulinarne, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów i re-
stauracji, Restauracje oferujące gotowe posiłki z dowozem, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos.

(210) 532255 (220) 2021 08 02
(731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barlinek NEXT STEP wodoodporne podłogi 

hybrydowe

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.01.01, 27.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Złącza drewniane, Systemy plastikowe oraz 
z tworzyw sztucznych do montowania desek i elemen-
tów drewnianych, Mocowania, konektory, złącza i uchwyty 
do montowania i łączenia desek oraz elementów drewnia-
nych, Elementy złączne do desek i elementów drewnia-
nych, Złącza kompensacyjne z materiałów niemetalowych 
do użytku w budownictwie, Złącza frezowane w panelach 
i płytach drewnianych z plastikowym elementem obcym 
umożliwiającym ułożenie deski w jodłę klasyczną bez użycia 
prawej i lewej klepki, Podłogi niemetalowe, Podłogi z drew-
na, Deski, Deski parkietowe, Deski podłogowe, Deski pod-
łogowe klejone i nieklejone, Panele podłogowe, Parkiety, 
mozaiki, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki podłogowe 
parkietowe, Listwy przypodłogowe, Podłogi hybrydowe 
z warstwą wierzchnią z drewna i rdzeniem, w którego skła-
dzie jest proszek kamienny oraz żywice PCV, Podłogi z PCV, 
Podłogi hybrydowe z warstwą wierzchnią z drewna oraz 
z rdzeniem, w którego składzie jest proszek kamienny oraz 
żywice, Rdzenie podłogi, odporne na wodę i wysokie waha-
nia temperatury wykonane z minerałów połączonych z po-
limerem, Podłogi laminatowe, Podłogi pływające, Podłogi 
gumowe, Podłogi z imitacji drewna, Cokoły, Tarcica podłogo-
wa, Deski tarasowe, Drewniane elementy na tarasy i balko-
ny, Drewno: piłowane, heblowane, obrobione, fornirowane, 
budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, Schody niemetalowe, 
Schody drewniane, Tralki, Balustrady, Poręcze, Forniry, Drew-
no na fornir, Boazeria drewniana.

(210) 532305 (220) 2021 08 03
(731) BRAMA BAŁUT DREWNOWSKA 23 KUSAK  

SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BRAMA BAŁUT
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, Obsługa marketingowa ob-
rotu nieruchomościami, Administrowanie sprzedażą, Usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostęp-
niane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, 36 Finansowanie 
projektów deweloperskich, Agencje nieruchomości, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 
Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Dzier-
żawa nieruchomości posiadanych na własność, Zarządza-
nie lokalami niemieszkalnymi, 37 Budowa nieruchomości  
[budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, Bu-
dowa nieruchomości komercyjnych, Konsultacje budowlane, 
Remont nieruchomości, Konserwacja nieruchomości, Doradz-
two dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków.

(210) 532343 (220) 2021 09 15
(731) BALCERZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balcerzak Kroi się coś wyjątkowego B GWARANCJA 

JAKOŚCI

(531) 06.07.25, 07.01.09, 05.07.01, 05.03.11, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 532345 (220) 2021 08 03
(731) MYK DAWID MYK-KONSTRUKCJE-BIURO USŁUG 

INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE WYKONAWSTWA 
I PROJEKTOWANIA W BUDOWNICTWIE, Zławieś Mała

(540) (znak słowny)
(540) Myk Konstrukcje
(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, 
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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 ra-
portów związanych z opracowaniami projektów technicz-
nych do projektów budowlanych, Opracowywanie pro-
jektów technicznych do projektów budowlanych, Nadzór 
i inspekcja techniczna, Usługi testowania zgodności, Opra-
cowywanie projektów budowlanych, Opracowywanie pro-
jektów technicznych, Usługi architektoniczne i planowania 
urbanistycznego.

(210) 532362 (220) 2021 08 04
(731) RAFAŁOWICZ RAFAŁ CONSENSUS, Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOODLE PALS

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły papiernicze, notesy, kalendarze, 
18 Smycze dla psów, obroże dla psów, plecaki, torby, port-
fele, 20 Budy, kojce i legowiska dla psów, 21 Naczynia, kubki 
na napoje, miski dla psów, 25 Odzież, koszulki, bluzy, czapki, 
28 Zabawki dla psów.

(210) 532489 (220) 2021 08 05
(731) PERFEKCYJNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfekcyjna Księgowość Spokój prowadzonej 

działalności + - x =

(531) 24.17.05, 24.17.06, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 
29.01.04

(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Prowadzenie ra-
chunkowości, Analizy kosztów, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych, Usługi podatkowe, Planowanie podatkowe 
[rachunkowość], Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo po-
datkowe, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachun-

kowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Przygo-
towywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Doradztwo 
w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Usługi konsultin-
gowe w zakresie księgowości podatkowej, Porady związane 
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywa-
nie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw: 
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podat-
kowych, Usługi w zakresie procesów związanych z deklara-
cjami podatkowymi, Porady związane z przygotowywaniem 
zeznań podatkowych, Doradztwo w zakresie księgowości, 
Księgowość, Doradztwo podatkowe, Obsługa kadrowa, Do-
bór i rekrutacja personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, 
Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące franchisingu, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zbyć, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, Doradztwo dotyczące reklamy 
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące wytwarzania produktów, Doradztwo w zakresie za-
kładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finanso-
wej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej zwią-
zane z niewypłacalnością, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania barów kanapkowych, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczo-
ne w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą sa-
mochodów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk po-
przez ocenianie stanowisk, Wybór kadr kierowniczych, Usługi 
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrami, Usługi w zakresie wyszukiwania 
kadry kierowniczej, Doradztwo związane z wyborem kadry 
kierowniczej, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierow-
niczej, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Doradz-
two dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Usługi 
w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania 
kadr do obsługi domów pokazowych, Konsultacje w zakresie 
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zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej 
i przywódców, Obsługa kadrowa przedsiębiorstw, Obsługa 
kadrowa i zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, Usługi z za-
kresu doradztwa gospodarczego.

(210) 532535 (220) 2021 08 10
(731) ANIMAL NUTRACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opalenica

(540) (znak słowny)
(540) VITIDERM
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 532547 (220) 2021 08 10
(731) KOCZY TOMASZ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)
(540) EKO GROSZEK KARLICZEK
(510), (511) 4 Węgiel jako paliwo, Węgiel.

(210) 532579 (220) 2021 08 11
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SHADOWGUN
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Publikacje elek-
troniczne zawierające gry, Aplikacje do pobrania, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do aplikacji kompu-
terowych do gier, Oprogramowanie do aplikacji Interneto-
wych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
41 Gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), Gry ofero-
wane w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie 
gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 
Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy 
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.

(210) 532581 (220) 2021 08 11
(731) PIELA MARCIN TEGESZ, Racławówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coffeesite Coffee Engineers

(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.25
(510), (511) 11 Ekspresy do kawy (Elektryczne -).

(210) 532590 (220) 2021 08 11
(731) I. DYLĄG ALLEGRO SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO 4 TASTE

(531) 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Suszone owoce, Kandyzowane owoce, Owo-
ce konserwowane, Suszone orzechy, Orzechy prażone, Orze-
chy łuskane, Orzechy preparowane, Orzechy blanszowane, 
Orzechy solone, Orzechy z przyprawami, Pasty na bazie 
orzechów, Agar-agar do celów kulinarnych, Białko do ce-
lów kulinarnych, Soczewica, Fasola, Przetworzone nasiona 
dyni, Przetworzone nasiona chia do jedzenia, Ciecierzyca, 
przetworzona, 30 Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Orzechy w czekoladzie, Kasze spożywcze, Płatki zbożowe, 
Płatki śniadaniowe, Mąka spożywcza, Jęczmień do spożycia 
przez ludzi, Przetworzona komosa ryżowa, Cukier, Syropy 
i melasa, Przyprawy suche, Przyprawy spożywcze, Przypra-
wy korzenne, Dodatki smakowe i przyprawy, Zioła suszone, 
Siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], Ziarna seza-
mu [przyprawy], Prażone i mielone ziarna sezamu do użyt-
ku jako przyprawy, Herbata, Produkty żywnościowe z ryżu, 
Gotowe dania z ryżu, Przekąski wykonane z ryżu, Ryż kleisty, 
Ryż łuskany, Ryż mielony spożywczy, Ryż pełnoziarnisty, Ryż, 
tapioka, Miód, 35 Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: Suszone owoce, Kandyzowane 
owoce, Owoce konserwowane, Suszone orzechy, Orzechy 
prażone, Orzechy łuskane, Orzechy preparowane, Orzechy 
blanszowane, Orzechy solone, Orzechy z przyprawami, Pasty 
na bazie orzechów, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Orzechy w czekoladzie, Kasze spożywcze, Płatki zbożowe, 
Płatki śniadaniowe, Ryż, Mąka spożywcza, Jęczmień do spo-
życia przez ludzi, Przetworzona komosa ryżowa, Cukier, 
Syropy i melasa, Przyprawy suche, Przyprawy spożywcze, 
Przyprawy korzenne, Dodatki smakowe i przyprawy, Zioła 
suszone, Siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], 
Ziarna sezamu [przyprawy], Prażone i mielone ziarna sezamu 
do użytku jako przyprawy, Herbata.

(210) 532597 (220) 2021 08 12
(731) NTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO line STYROPIAN

(531) 07.03.11, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Materiały izolacyjne, Płyty izolacyjne, Materia-
ły izolacyjne dla budownictwa, Materiały uszczelniające i izo-
lacyjne, Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Polistyren 
[półwykończony], Wełna żużlowa [izolator], Wełna mineralna 
[materiał izolacyjny], Wełna szklana do użytku jako materiał 
izolacyjny, Farby izolacyjne do fasad, Filc izolacyjny, Materiały 
do uszczelniania, Mieszanki uszczelniające, Materiały uszczel-
niające, Lakier izolacyjny, Złącza rurowe (Niemetalowe -), 
Tworzywa sztuczne półprzetworzone, Uszczelnienia z two-
rzyw sztucznych, Folie metalowe izolacyjne.
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(210) 532622 (220) 2021 08 12
(731) BAK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) LABIRYNT STEGNA PARK
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Aplikacje komputerowe do pobrania, Eduka-
cyjne aplikacje mobilne, Mobilne aplikacje, Oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne 
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Po-
bieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania 
informacjami, 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Administrowanie 
dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach re-
klamowych, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Działalność reklamowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i tele-
fonicznych, Kampanie marketingowe, Kompilacja reklam, 
Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Marketing afilia-
cyjny, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie 
losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie 
targów handlowych w celach reklamowych, Rozlepianie 
plakatów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Projektowanie logo reklamowych, Projek-
towanie ulotek reklamowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Promocja on-line sieci kompu-
terowych i stron internetowych, Promowanie działalności 
gospodarczej, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygo-
towanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materia-
łów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów 
reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Reklama, Rekla-
ma banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, 
zoo i muzea, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu-
gi fotograficzne, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, 
Administrowanie, organizacja usługami rozrywkowymi, 
Administrowanie, organizacja działalnością kulturalną, Ad-
ministrowanie, organizacja usługami w zakresie gier, Centra 
rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjal-
nych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dyskoteki, 
Gry losowe, Impresariat artystyczny, Informacja o rozrywce, 
Informacja o rekreacji, Obsługa gości na imprezach roz-
rywkowych, Organizacja i prezentacja widowisk, Organiza-
cja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
przyjęć, Organizacja widowisk.

(210) 532633 (220) 2021 08 12
(731) ATA AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ATA AUDIT
(510), (511) 35 Audyt sprawozdań finansowych, Audyt fi-
nansowy, Audyt przedsiębiorstw, Wycena firm, Badanie ryn-
ku, Badanie działalności gospodarczej i rynku.

(210) 532642 (220) 2021 08 12
(731) GRZONA BARBARA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B.oho!

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Ozdoby - bi-
żuteria, Artykuły ozdobne - ozdoby lub biżuteria do użytku 
osobistego, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
Pierścionki, Kolczyki, Naszyjniki, Bransoletki, Broszki, Spinki 
do mankietów, Spinki do krawatów, Zawieszki do naszyjni-
ków, Biżuteria do obuwia, Ozdoby do obuwia z metali szla-
chetnych, Klipsy, Amulety, Medaliony, Breloczki do kluczy, 
Breloki do kluczy - kółka do kluczy z ozdobami lub dekora-
cyjnymi zawieszkami.

(210) 532655 (220) 2021 08 12
(731) IOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) lOC Transdermal Collagen Peptides
(510), (511) 1 Peptydy do celów przemysłowych, Mieszanina 
peptydów z kolagenu rybiego.

(210) 532659 (220) 2021 08 12
(731) DOBRZAŃSKA EWELINA, Laszczki
(540) (znak słowny)
(540) LADIES FIRST
(510), (511) 41 Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fitness, 
Sport i fitness, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usłu-
gi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi 
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], 
Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, 
Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness 
klub], Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness 
za pomocą portalu on-line, Usługi edukacyjne dotyczące te-
rapii kosmetycznej, Usługi szkół pielęgnacji urody, Szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody, Usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeu-
tycznymi, Usługi edukacji medycznej, Nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Zapewnianie szkoleniowych kursów me-
dycznych, Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, Szkolenie 
w zakresie diety [niemedyczne], Usługi w zakresie edukacji 
dietetycznej, 44 Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, 
Wykonywanie zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej, 
Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, Zabiegi SPAS, Usługi 
fizjoterapii, rehabilitacji i paramedycyny, Laserowe usługi 
kosmetyczne, Termolifting, Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Gabinety pielęgna-
cji skóry, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne pielęgnacji ciała, Kosme-
tyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Pielęgnacja uro-
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dy, Usługi pielęgnacji urody, Doradztwo dotyczące urody, 
Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi 
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Pielęgnacja stóp, Usługi pielęgnacji paznokci, 
Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Zabiegi depilacyjne, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi zabiegów 
na cellulitis, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, 
Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi informacji medycz-
nej świadczone za pośrednictwem internetu, Doradztwo 
dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świad-
czone przez dietetyków, Profesjonalne doradztwo związane 
z dietą, Usługi doradcze związane z dietą, Udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania.

(210) 532661 (220) 2021 08 12
(731) AMBASADA URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBASADA URODY CLINIC & SPA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.19
(510), (511) 44 Usługi klinik kosmetycznych, Usługi salonów 
kosmetycznych, Chirurgia plastyczna, Fryzjerstwo, Higiena 
i pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody, Salony fryzjerskie, 
Salony piękności, Stylizacja, układanie włosów, Usługi gabi-
netów odchudzania, Usługi kosmetyczne w zakresie pielę-
gnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi manicure i pedicure, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi spa, Usłu-
gi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla cia-
ła, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, Usługi w zakresie porad ko-
smetycznych.

(210) 532663 (220) 2021 08 12
(731) AMBASADA URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBASADA URODY CLINIC & SPA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.19
(510), (511) 44 Usługi klinik kosmetycznych, Usługi salonów 
kosmetycznych, Chirurgia plastyczna, Fryzjerstwo, Higiena 
i pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody, Salony fryzjerskie, 

Salony piękności, Stylizacja, układanie włosów, Usługi gabi-
netów odchudzania, Usługi kosmetyczne w zakresie pielę-
gnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi manicure i pedicure, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi spa, Usłu-
gi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla cia-
ła, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze 
związane z pielęgnacją skóry, Usługi w zakresie porad ko-
smetycznych.

(210) 532665 (220) 2021 08 12
(731) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR NA WYPASIE
(510), (511) 32 Piwo, Piwo rzemieślnicze: piwo smakowe, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Bezal-
koholowe napoje o smaku piwa, 35 Doradztwem specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej w branży ga-
stronomicznej i restauracyjnej, Organizowanie, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej, pubów, barów, Usługi doradztwa marketingo-
wego w branży gastronomicznej i restauracyjnej, Sprzedaż 
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie on-line, 
sprzedaż na wynos: gotowych produktów żywieniowych, 
napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych, Piwa, 
Piwa rzemieślnicze: piwa smakowe, Piwa bezalkoholowe, 
Piwa i produkty piwowarskie, Bezalkoholowych napojów 
o smaku piwa, 43 Usługi restauracji, barów przekąskowych, 
pubów, barów, kantyn i barów szybkiej obsługi jako punk-
tów sprzedaży posiłków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi 
polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową 
sieć on-line.

(210) 532677 (220) 2021 08 13
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) CHILLWAGON
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cy-
frowa do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Na-
grania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobrania, 
Nagrania muzyczne, Nagrania multimedialne, Nagrania mu-
zyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, w tym do pobrania, 
Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Mo-
bilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma 
elektroniczne, w tym do pobrania, Książki audio, w tym 
do pobrania, Książki elektroniczne, w tym do pobrania, Pu-
blikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 Walizy, torby 
podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tury-
styczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sporto-
we, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, 
Torby na obuwie, Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas 
i na biodra [nerki], Duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, Walizki biznesowe, Walizki skórzane, Skórza-
ne walizki podróżne, Walizki na kółkach, Nosidełka kangur-
ki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, 
Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt  
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[torby], Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki 
wielofunkcyjne, Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra 
syntetyczna, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież damska, 
Odzież dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna, 
Odzież wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, 
Odzież do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skó-
rzana, Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana 
dla motocyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, 
Bielizna damska, Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, 
Obuwie męskie, Obuwie damskie, Obuwie dziecięce, Nakry-
cia głowy męskie, Nakrycia głowy damskie, Nakrycia głowy 
dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Zarzą-
dzenie biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjowanie 
transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Negocjacje kontraktów reklamowych, Zarządzenie 
biznesowe lokalami gastronomicznymi, w tym barami i pu-
bami, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i public relations, Usługi handlu detalicznego on-
-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących 
towarów: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, prepara-
ty wybielające do użytku domowego, preparaty do mycia 
do użytku domowego, preparaty do prania chemicznego, 
płyny do prania, proszki do prania, pasty do obuwia, środki 
do czyszczenia obuwia [preparaty], suplementy diety, su-
plementy diety dla ludzi i zwierząt, walizy, torby podróżne, 
torby i portfele, parasole, parasolki, portmonetki, nosidełka 
dla dzieci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i imitacje 
skóry, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe, 
Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez grupę muzyczną, Występy grup muzycznych 
na żywo, Przedstawienia muzyczne, Koncerty muzyczne, 
Widowiska muzyczne, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Organizacja konkursów muzycznych, Obsługa koncertów 
muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Reżysero-
wanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumentów 
muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną występów mu-
zycznych, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań dźwięko-
wych i muzycznych, Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, 
Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, Wypożycza-
nie nagrań muzycznych i fonograficznych, Publikowanie, Pu-
blikowanie tekstów muzycznych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
Udostępnianie filmów nie do pobrania, Usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedial-
nej, Muzyczne usługi wydawnicze, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, w formie audio lub 
wideo, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie mu-
zyki, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania i marketingu.

(210) 532681 (220) 2021 08 13
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) MY TO SUKCES
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do makija-

żu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki do wło-
sów, Preparaty do włosów, Szampony, Środki perfumeryj-
ne i zapachowe, Perfumy, Preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, Kosmetyki do ciała, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, Preparaty wybielające do użytku domowego, 
Preparaty do mycia do użytku domowego, Preparaty do pra-
nia chemicznego, Płyny do prania, Proszki do prania, Środki 
do prania tkanin, Środki do płukania do prania, Pasty do obu-
wia, Środki do czyszczenia obuwia [preparaty], 5 Suplemen-
ty diety, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy 
diety dla sportowców, Suplementy diety dla niemowląt, 
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, Białkowe 
suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy prebio-
tyczne, Mineralne suplementy odżywcze, Przeciwutleniające 
suplementy diety, Suplementy diety z cynkiem, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety z białkiem so-
jowym, 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa 
do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobrania, Nagra-
nia muzyczne, Nagrania multimedialne, Nagrania muzyczne 
w postaci płyt, Nagrania wideo, w tym do pobrania, Nagra-
nia wideo w postaci płyt, Nagrania wideo z muzyką, do po-
brania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, w tym do pobrania, Czasopi-
sma elektroniczne, w tym do pobrania, Książki audio, w tym 
do pobrania, Książki elektroniczne, w tym do pobrania, Pu-
blikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 Walizy, torby 
podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tury-
styczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sporto-
we, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, 
Torby na obuwie, Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas 
i na biodra [nerki], Duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, Walizki biznesowe, Walizki skórzane, Skórza-
ne walizki podróżne, Walizki na kółkach, Nosidełka kangur-
ki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, 
Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka dla 
niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [tor-
by], Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielo-
funkcyjne, Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra synte-
tyczna, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież damska, Odzież 
dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna, Odzież 
wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież 
do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, 
Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla mo-
tocyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna 
damska, Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie 
męskie, Obuwie damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy 
męskie, Nakrycia głowy damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 
35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz wykonawców muzycznych, Zarządzenie biznesowe 
zespołami muzycznymi, Negocjowanie transakcji handlo-
wych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje 
kontraktów reklamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami 
gastronomicznymi, w tym barami i pubami, Administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Organizacja za-
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rządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi marke-
tingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i fil-
mów nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hurto-
wej i detalicznej następujących towarów: kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty wybielające do użytku do-
mowego, preparaty do mycia do użytku domowego, prepa-
raty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki do pra-
nia, pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [prepa-
raty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
walizy, torby podróżne, torby i portfele, parasole, parasolki, 
portmonetki, nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka 
dla zwierząt, skóra i imitacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi zespołów muzycznych, 
Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Wy-
stępy grup muzycznych na żywo, Przedstawienia muzycz-
ne, Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organizacja 
rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycz-
nych, Obsługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne 
i piosenkarskie, Reżyserowanie przedstawień muzycznych, 
Wynajem instrumentów muzycznych, Zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, Produkcja muzyczna, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Montaż wi-
deo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie muzycz-
nych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych 
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów mu-
zycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, w formie audio lub wideo, Usługi edukacyjne, 
Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne 
w zakresie zarządzania i marketingu.

(210)  (220) 2021 08 13
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cats food Sweety Kitty with chicken CERTIFIED BY 

CATS

(531) 03.01.06, 03.06.03, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.15
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
Pożywienie dla zwierząt domowych, a zwłaszcza kotów, 
Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki 
i substancje wzmacniające dla zwierząt.

(210) 532717 (220) 2021 08 13
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cats food Sweety Kitty with beef CERTIFIED BY CATS

(531) 03.01.06, 03.06.03, 26.01.15, 26.04.15, 26.01.16, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
Pożywienie dla zwierząt domowych, a zwłaszcza kotów, 
Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki 
i substancje wzmacniające dla zwierząt.

(210) 532718 (220) 2021 08 13
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dogs food Sparky with beef CERTIFIED BY DOGS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 03.06.03, 03.01.08
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
Pożywienie dla zwierząt domowych, a zwłaszcza psów, 
Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki 
i substancje wzmacniające dla zwierząt.

(210) 532749 (220) 2021 08 16
(731) CYPROWSKI MAREK PRODUKCJA ZNICZY 

I LAMPIONÓW CEIM, Otorowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZY BRAMIE
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(531) 26.11.06, 26.11.07, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi kwiaciarni oraz sklepu detalicznego i/lub 
hurtowni z kwiatami, roślinami, upominkami, artykułami flo-
rystycznymi, artykułami dekoracyjnymi, artykułami do pielę-
gnacji kwiatów naturalnych i hodowli roślin doniczkowych, 
znicze, wkłady do zniczy, świece, świece zapachowe, lampio-
ny, narzędzia, szpadle - narzędzia, noże ogrodnicze do przy-
cinania roślin, rękawice ogrodnicze, bukiety ze świeżych 
kwiatów, bukiety z suszonych kwiatów, dekoracje kwiatowe 
świeże, dekoracje kwiatowe suszone, rośliny doniczkowe 
ozdobne, ziemia doniczkowa, produkty ogrodnicze, leśne, 
nasiona kwiatów, warzyw, ziół i traw, materiał szkółkarski 
ozdobny i owocowy, sadzonki roślin ozdobnych, rośliny 
i kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, materiał 
rozmnożeniowy dla potrzeb ogrodnictwa i rolnictwa, sprze-
daż detaliczna i hurtowa kwiatów i artykułów dla kwiaciarni, 
sprzedaż internetowa kwiatów i artykułów dla kwiaciarni, 
sprzedaż obwoźna kwiatów i artykułów dla kwiaciarni, sprzęt 
do sprzątania, narzędzia ogrodnicze, sprzęt do podlewania, 
sprzedaż za pośrednictwem automatów wkładów do zniczy, 
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych w szcze-
gólności w obrocie kwiatami i artykułami dla kwiaciarni.

(210) 532766 (220) 2021 08 17
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW BOCZEK Z ZIARNAMI BOGACTWO SMAKU 

I AROMATU

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.05.04, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne.

(210) 532768 (220) 2021 08 17
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) MISTRZA KOŁODZIEJA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne.

(210) 532775 (220) 2021 08 16
(731) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin

(540) (znak słowny)
(540) YaraVita LEOTRAC
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy do użyźniania gleby,  
35 Reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 39 Trans-
port, pakowanie i składowanie towarów, 42 Badania oraz 
usługi naukowe i techniczne, 44 Usługi związane z rolnic-
twem i ogrodnictwem.

(210) 532776 (220) 2021 08 16
(731) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) YaraVita SEAPOWER
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy do użyźniania gleby,  
35 Reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 39 Trans-
port, pakowanie i składowanie towarów, 42 Badania oraz 
usługi naukowe i techniczne, 44 Usługi związane z rolnic-
twem i ogrodnictwem.

(210) 532781 (220) 2021 08 17
(731) MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 35 Kompletowanie asortymentu towarów 
w celu umożliwienia przedsiębiorstwom i osobom fizycz-
nym obejrzenia i zakupu produktów związanych z farmacją, 
w tym leków, preparatów i produktów farmaceutycznych, 
preparatów i produktów sanitarnych, preparatów i produk-
tów odkażających, leków naturalnych, środków do pielę-
gnacji ciała, produktów do pielęgnacji stóp i obuwia, pro-
duktów do pielęgnacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej 
i wysyłkowej w zakresie preparatów i produktów farmaceu-
tycznych, preparatów i produktów sanitarnych, preparatów 
i produktów odkażających, Udzielanie informacji odbiorcom 
i sprzedawcom detalicznym w zakresie produktów związa-
nych z farmacją i leków, Udostępnianie handlowych i bizne-
sowych informacji kontaktowych przez Internet, Kompilacja 
katalogów do publikacji w Internecie, Udostępnianie prze-
szukiwalnego przewodnika reklamowego on-line obejmu-
jącego towary i usługi innych sprzedawców on-line w Inter-
necie, Kompilacja i wystawianie asortymentu towarów, aby 
umożliwić klientom i użytkownikom uzyskanie informacji 
o preparatach farmaceutycznych i ich zakup, Kompilacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi 
wyszukiwania danych, Kompilacja danych dla osób trzecich, 
38 Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, 
44 Usługi farmakologiczne, Doradztwo farmakologiczne, 
Usługi w zakresie porad w dziedzinie farmakologii, Porady 
w zakresie farmaceutyków, Informacja o produktach farma-
ceutycznych do celów medycznych, Konsultacje w zakresie 
leków, Konsultacje medyczne i związane z opieką zdrowot-
ną, Informacja dotycząca leków i opieki zdrowotnej, Usługi 
medyczne.
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(210) 532782 (220) 2021 08 17
(731) MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 35 Kompletowanie asortymentu towarów 
w celu umożliwienia przedsiębiorstwom i osobom fizycz-
nym obejrzenia i zakupu produktów związanych z farmacją, 
w tym leków, preparatów i produktów farmaceutycznych, 
preparatów i produktów sanitarnych, preparatów i produk-
tów odkażających, leków naturalnych, środków do pielę-
gnacji ciała, produktów do pielęgnacji stóp i obuwia, pro-
duktów do pielęgnacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej 
i wysyłkowej w zakresie preparatów i produktów farmaceu-
tycznych, preparatów i produktów sanitarnych, preparatów 
i produktów odkażających, Udzielanie informacji odbiorcom 
i sprzedawcom detalicznym w zakresie produktów związa-
nych z farmacją i leków, Udostępnianie handlowych i bizne-
sowych informacji kontaktowych przez Internet, Kompilacja 
katalogów do publikacji w Internecie, Udostępnianie prze-
szukiwalnego przewodnika reklamowego on-line obejmu-
jącego towary i usługi innych sprzedawców on-line w Inter-
necie, Kompilacja i wystawianie asortymentu towarów, aby 
umożliwić klientom i użytkownikom uzyskanie informacji 
o preparatach farmaceutycznych i ich zakup, Kompilacja da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Usługi 
wyszukiwania danych, Kompilacja danych dla osób trzecich, 
38 Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, 
44 Usługi farmakologiczne, Doradztwo farmakologiczne, 
Usługi w zakresie porad w dziedzinie farmakologii, Porady 
w zakresie farmaceutyków, Informacja o produktach farma-
ceutycznych do celów medycznych, Konsultacje w zakresie 
leków, Konsultacje medyczne i związane z opieką zdrowot-
ną, Informacja dotycząca leków i opieki zdrowotnej, Usługi 
medyczne.

(210) 532791 (220) 2021 08 17
(731) WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Koema
(510), (511) 5 Preparaty i substancje weterynaryjne, Produk-
ty i substancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, Diete-
tyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 
Dietetyczne substancje przystosowane do użytku wetery-
naryjnego, Weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, 
Witaminy dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Suplementy odżywcze dla zwierząt, Lecznicza 
karma dla zwierząt, Leki do celów weterynaryjnych, Leczni-
cze płyny do mycia dla zwierząt, Artykuły higieniczne dla 
zwierząt do celów medycznych, Płyny dla zwierząt do ce-
lów medycznych, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Środki do tępienia pcheł, Produkty do higieny jamy ustnej 
dla zwierząt do celów weterynaryjnych, Lecznicze artyku-
ły do żucia dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki 
dla psów, Sztuczne kości będące zabawkami dla psów, Au-
tomaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, Maty 

węchowe będące zabawkami dla psa, Gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla 
zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Karma dla psów, 
Przysmaki dla psów [jadalne], Preparaty spożywcze dla zwie-
rząt, Preparaty spożywcze dla psów, Jadalne smakołyki dla 
zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Smakołyki 
dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do kar-
mienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kaczki 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso 
wołowe do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierają-
ce łososia do karmienia psów, Pokarmy puszkowane lub kon-
serwowane dla zwierząt, Karmy w puszce przeznaczone dla 
zwierząt, Solone ciasteczka dla zwierząt, Mielone produkty 
spożywcze dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze 
zwierzęce w formie granulek, Wzbogacone substancje od-
żywcze dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla zwie-
rząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 
Lizawki (sól do lizania dla zwierząt), 35 Usługi handlu elek-
tronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produk-
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, Usługi pośrednictwa i doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Usługi administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzeda-
ży dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi 
zarządzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, Usługi 
marketingowe i promocyjne, Wynajem przestrzeni reklamo-
wej, w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
Zarządzanie bazami danych, Usługi sprzedaży detalicznej, 
w tym usługi sklepów on-line oraz usługi sprzedaży hurto-
wej następujących towarów: karma dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt domowych, karma dla psów, przysmaki dla psów  
[jadalne], preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty spo-
żywcze dla psów, jadalne smakołyki dla zwierząt, artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domo-
wych w rodzaju patyczków wołowych, artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kaczki do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające mięso wołowe do karmienia 
psów, artykuły spożywcze zawierające łososia do karmienia 
psów, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwie-
rząt, karmy w puszce przeznaczone dla zwierząt, solone cia-
steczka dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwie-
rząt, karmy i pasze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie 
granulek, wzbogacone substancje odżywcze dla zwierząt, 
napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piasek aromatyczny 
(ściółka) dla zwierząt domowych, lizawki (sól do lizania dla 
zwierząt), preparaty i substancje weterynaryjne, produkty 
i substancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, diete-
tyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 
dietetyczne substancje przystosowane do użytku wetery-
naryjnego, weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, 
witaminy dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, suplementy diety dla zwierząt, białkowe suplementy 
dla zwierząt, suplementy odżywcze dla zwierząt, lecznicza 
karma dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych, lecznicze 
płyny do mycia dla zwierząt, artykuły higieniczne dla zwie-
rząt, płyny dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, środki do tępienia pcheł, produkty do higieny jamy 
ustnej dla zwierząt do celów weterynaryjnych, lecznicze ar-
tykuły do żucia dla zwierząt, zabawki dla zwierząt, zabawki 
dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, au-
tomaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, maty 
węchowe będące zabawkami dla psa, gry, zabawki i przed-
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mioty do zabawy dla zwierząt domowych, smycze dla zwie-
rząt, ubranka dla zwierząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
posłania dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
usługi sklepów on-line oraz usługi sprzedaży hurtowej nastę-
pujących towarów: meble dla zwierząt domowych, poduszki 
dla zwierząt domowych, koszyki dla kotów, przenośne po-
słania dla zwierząt, niemetalowe kosze do spania dla zwie-
rząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
klatki dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt do-
mowych, budy dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt domowych, kosze do spania, 
niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, 
do przewożenia zwierząt domowych, niemetalowe skrzy-
nie do transportu zwierząt, posłania dla zwierząt, posłania 
dla zwierząt domowych, transportery dla zwierząt w formie 
pudeł, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, ko-
ryta do picia, miski na napoje i karmę dla zwierząt, naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt do-
mowych, klatki dla zwierząt domowych, koryta do picia dla 
zwierząt, kuwety dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt 
domowych.

(210) 532823 (220) 2021 08 16
(731) KAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buongiorno PREMIUM COFFEE

(531) 05.07.01, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa słodo-
wa, Kawa niepalona, Kawa nienaturalna, Kawa liofilizowana, 
Kawa mielona, Czekoladowa kawa, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Torebki z kawą, Kapsułki 
z kawą, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, 
Kawa w postaci całych ziaren, Filtry w postaci toreb papie-
rowych wypełnione kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napo-
jach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne 
zastępujące kawę], 35 Administrowanie sprzedażą, Promocja 
sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związ-
ku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie elektrycznych 
urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospo-
darstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej z a pomo-
cą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi.

(210) 532864 (220) 2021 09 13
(731) KRAJMED CENTRUM NOWOCZESNEJ LARYNGOLOGII 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE KRAJMED

(531) 19.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 532916 (220) 2021 08 20
(731) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL RANCHERO F

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.18
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, 
Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa produktów spo-
żywczych, Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, 
transport i dostawa towarów, Dostawa żywności i napo-
jów przygotowanych do spożycia, Dystrybucja [transport] 
produktów dla sprzedaży detalicznej, Transport żywności, 
Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Usługi 
transportu żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żyw-
ności w warunkach chłodniczych, Dostarczanie koszy 
zawierających żywność i napoje, Pakowanie artykułów 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Do-
starczanie żywności przez restauracje, Transport, Logisty-
ka transportu, Organizowanie transportu, Usługi transpor-
towe, Transport towarów, Transport i dostawy towarów, 
Pakowanie, Pakowanie towarów, Pakowanie produktów, 
Pakowanie i składowanie towarów, Dostarczanie towarów, 
Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i dostarczanie towa-
rów, Pakowanie artykułów do transportu, Dystrybucja 
[transport] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na za-
sadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakre-
sie jedzenia na wynos, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi katerin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia.

(210) 532922 (220) 2021 08 20
(731) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FOOD CARTEL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07, 26.15.01
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, 
Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa produktów spo-
żywczych, Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, 
transport i dostawa towarów, Dostawa żywności i napo-
jów przygotowanych do spożycia, Dystrybucja [transport] 
produktów dla sprzedaży detalicznej, Transport żywności, 
Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Usługi 
transportu żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żyw-
ności w warunkach chłodniczych, Dostarczanie koszy 
zawierających żywność i napoje, Pakowanie artykułów 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Do-
starczanie żywności przez restauracje, Transport, Logisty-
ka transportu, Organizowanie transportu, Usługi transpor-
towe, Transport towarów, Transport i dostawy towarów, 
Pakowanie, Pakowanie towarów, Pakowanie produktów, 
Pakowanie i składowanie towarów, Dostarczanie towarów, 
Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i dostarczanie towa-
rów, Pakowanie artykułów do transportu, Dystrybucja 
[transport] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na za-
sadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakre-
sie jedzenia na wynos, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi katerin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia.

(210) 532925 (220) 2021 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA PERFECT BASIC
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty prze-
ciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed 
i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty 
do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoran-
ty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, 
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki to-
aletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 
5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów 

medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kre-
my i żele do celów leczniczych, Maski do celów leczni-
czych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci 
do celów leczniczych.

(210) 532926 (220) 2021 08 20
(731) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CF

(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, 
Ekspresowa dostawa towarów, Dostawa produktów spo-
żywczych, Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, 
transport i dostawa towarów, Dostawa żywności i napo-
jów przygotowanych do spożycia, Dystrybucja [transport] 
produktów dla sprzedaży detalicznej, Transport żywności, 
Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Usługi 
transportu żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żyw-
ności w warunkach chłodniczych, Dostarczanie koszy 
zawierających żywność i napoje, Pakowanie artykułów 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Do-
starczanie żywności przez restauracje, Transport, Logisty-
ka transportu, Organizowanie transportu, Usługi transpor-
towe, Transport towarów, Transport i dostawy towarów, 
Pakowanie, Pakowanie towarów, Pakowanie produktów, 
Pakowanie i składowanie towarów, Dostarczanie towarów, 
Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i dostarczanie towa-
rów, Pakowanie artykułów do transportu, Dystrybucja 
[transport] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na za-
sadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakre-
sie jedzenia na wynos, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi katerin-
gowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia.
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(210) 532929 (220) 2021 08 20
(731) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PRIMITIVO F

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Eks-
presowa dostawa towarów, Dostawa produktów spożyw-
czych, Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Dystrybucja [transport] produktów dla 
sprzedaży detalicznej, Transport żywności, Magazynowanie 
żywności, Pakowanie żywności, Usługi transportu żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi w zakresie dostar-
czania żywności, Transport żywności w warunkach chłodni-
czych, Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, 
Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji 
osób trzecich, Dostarczanie żywności przez restauracje, 
Transport, Logistyka transportu, Organizowanie transportu, 
Usługi transportowe, Transport towarów, Transport i dosta-
wy towarów, Pakowanie, Pakowanie towarów, Pakowanie 
produktów, Pakowanie i składowanie towarów, Dostarczanie 
towarów, Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i dostarcza-
nie towarów, Pakowanie artykułów do transportu, Dystrybu-
cja [transport] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie 
zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi 
dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi za-
opatrzenia w żywność, Usługi doradcze dotyczące żywności, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kontraktowe usłu-
gi w zakresie żywności, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Dostarczanie posiłków do bezpo-
średniego spożycia.

(210) 532931 (220) 2021 08 20
(731) PSA ZAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) PSA ZAPIS
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 36 Wynajem 

powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością, Pobieranie 
czynszu, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami.

(210) 532933 (220) 2021 08 20
(731) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUVLAKI F

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 03.03.02, 03.03.15, 
03.03.24

(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Ekspre-
sowa dostawa towarów, Dostawa produktów spożywczych, 
Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, transport i dosta-
wa towarów, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Dystrybucja [transport] produktów dla sprzeda-
ży detalicznej, Transport żywności, Magazynowanie żywno-
ści, Pakowanie żywności, Usługi transportu żywności, Usługi 
przechowywania żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych, Do-
starczanie koszy zawierających żywność i napoje, Pakowanie 
artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
Dostarczanie żywności przez restauracje, Transport, Logistyka 
transportu, Organizowanie transportu, Usługi transportowe, 
Transport towarów, Transport i dostawy towarów, Pakowanie, 
Pakowanie towarów, Pakowanie produktów, Pakowanie i skła-
dowanie towarów, Dostarczanie towarów, Dostarczanie przesy-
łek, Przewożenie i dostarczanie towarów, Pakowanie artykułów 
do transportu, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, 
43 Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopa-
trzenia w żywność, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Kontraktowe usługi w zakre-
sie żywności, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Do-
starczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarcza-
nia żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia.

(210) 532938 (220) 2021 08 20
(731) ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xian F
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 26.13.25, 
11.01.06, 11.03.05

(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa towarów, Eks-
presowa dostawa towarów, Dostawa produktów spożyw-
czych, Dostawa towarów poprzez kuriera, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Dystrybucja [transport] produktów dla 
sprzedaży detalicznej, Transport żywności, Magazynowanie 
żywności, Pakowanie żywności, Usługi transportu żywności, 
Usługi przechowywania żywności, Usługi w zakresie dostar-
czania żywności, Transport żywności w warunkach chłodni-
czych, Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, 
Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji 
osób trzecich, Dostarczanie żywności przez restauracje, 
Transport, Logistyka transportu, Organizowanie transportu, 
Usługi transportowe, Transport towarów, Transport i dosta-
wy towarów, Pakowanie, Pakowanie towarów, Pakowanie 
produktów, Pakowanie i składowanie towarów, Dostarczanie 
towarów, Dostarczanie przesyłek, Przewożenie i dostarcza-
nie towarów, Pakowanie artykułów do transportu, Dystrybu-
cja [transport] towarów drogą lądową, 43 Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie 
zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi 
dostawy kawy do biur [dostawa napojów], Usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi za-
opatrzenia w żywność, Usługi doradcze dotyczące żywności, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kontraktowe usłu-
gi w zakresie żywności, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Dostarczanie posiłków do bezpo-
średniego spożycia.

(210) 533110 (220) 2021 08 25
(731) ŻARECKI MARCIN, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Time 2 Party

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane bilety wstępu na imprezy, 
28 Śmieszne gadżety na imprezy, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, 41 Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbio-
rem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe 
i kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezer-
wacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, 
Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Organizacja 

rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozryw-
kowe, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Rezer-
wacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc 
na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy roz-
rywkowe, Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy roz-
rywkowe, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów 
na imprezy, Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy 
rozrywkowe, Zamawianie artystów estradowych na imprezy 
(usługi organizatora), Didżeje na przyjęcia i imprezy specjal-
ne, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, Konkursy (Organi-
zowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkur-
sów [edukacja lub rozrywka], Planowanie i przeprowadzanie 
imprez [rozrywka], Planowanie przyjęć [rozrywka], Rozrywka, 
Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Rozrywka w po-
staci koncertów, 43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów].

(210) 533165 (220) 2021 08 25
(731) EDISON SCHOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ED IS ON

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Aktówki, Arkusze z nutami 
w formie drukowanej, Artykuły biurowe, Biuletyny informa-
cyjne, Bloki [artykuły papiernicze], Chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, Czasopisma [periodyki], 
Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety z papieru 
lub kartonu, Formularze (blankiety, druki], Fotografie [wydru-
kowane], Gazety, Gumki do ścierania, Identyfikatory, Indeksy, 
skorowidze, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Kasetki na biurko 
na materiały biurowe, Karty pocztowe, Koperty, Kreda do pi-
sania, Książki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, 
Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Notatniki [notesy], Obrazy i zdjęcia, 
Ochronne okładki na książki, Okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], 
Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przy-
borów do pisania, Pantografy [przyrządy kreślarskie], Papier, 
Papier do pisania [listowy], Papier do zawijania, Periodyki 
[czasopisma], Pieczątki z adresem, Pióra i długopisy (artykuły 
biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Plany, Płytki adresowe 
do adresarek, Podkładki na biurko, Podkładki do pisania z klip-
sem, Podpórki do książek, Podręczniki [książki], Podstawki 
do długopisów i ołówków, Pojemniki na ołówki, Przybory 
do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, 
Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z farbami 
[artykuły szkolne], Pudełka z papieru lub kartonu, Reproduk-
cje graficzne, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki 
stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, 
Skoroszyty na dokumenty, Stemple do pieczętowania, Szyldy 
z papieru lub z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub 
papieru, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artyku-
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ły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[zestawy], Torby papierowe, Torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty 
z papieru, Usuwalne znaczki (stemple), Wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wzorce pisma 
do kopiowania, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakre-
ślacze, Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, 
25 Odzież, Mundury, Mundurki szkolne, Garnitury, Berety, 
Bandany na szyję, Chustki na głowę, Czapki [nakrycia głowy], 
Daszki [nakrycia głowy], Fartuchy [odzież], Getry [ochraniacze] 
zakładane na buty, Kamizelki, Kimona do karate, Koszule, Ko-
szule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Kra-
waty, Kurtki, Kombinezony, Odzież gimnastyczna, Spódnice, 
Swetry, Szaliki, Wyprawki dziecięce, 41 Usługi szkół [eduka-
cja], Przedszkola, Usługi przedszkoli, Nauczanie przedszkol-
ne, Edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, Nauczanie w szkołach podstawo-
wych, Nauczanie w szkołach średnich, Przekazywanie know 
- how [szkolenia], Zapewnianie opieki przed szkołą, Szkole-
nia nauczycieli, Budowanie zespołu [edukacja], Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, Edukacyjne usługi doradcze, Organiza-
cja konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie i pro-
wadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i pro-
wadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Sprawdziany edukacyjne, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Na-
uczanie indywidualne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Nauka 
gimnastyki, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fi-
zyczne], Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek z prze-
wodnikiem i publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych 
niż teksty reklamowe), Szkoły z internatem, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi kaligrafii, 
Usługi trenerskie, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych (roz-
rywka), Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
Wynajmowanie obiektów sportowych, Fotografia, Informacja 
o edukacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Pisanie piosenek, Planowa-
nie przyjęć [rozrywka], Produkcja mikrofilmów, Produkcja mu-
zyczna, Przedstawienia teatralne [produkcja], Wypożyczanie 
zabawek, Wystawianie spektakli na żywo, 43 Żłobki dla dzieci, 
Mobilne żłobki, Usługi w zakresie żłobków, Żłobki i ośrodki 
opieki dziennej, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Udzielanie 
informacji na temat usług żłobków, Placówki opieki dziennej 
nad przedszkolakami i małymi dziećmi.

(210) 533170 (220) 2021 08 25
(731) WĘSIERSKI RYSZARD A2 JEWELLERY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEM CRU diamonds & colors

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 14 Naszyjniki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], 
Zawieszki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [biżu-
teria], Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Kolczy-
ki, Biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze złota, wisiorki 
z bursztynu będące biżuterią, Biżuteria w postaci koralików, 
Biżuteria fantazyjna, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Bi-
żuteria ze srebra wysokiej próby, wisiorki z aglomerowanego 
bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, Ozdoby z żółtego 
bursztynu, biżuteria z bursztynu, Kamienie szlachetne, Wyro-
by jubilerskie, Ozdoby [biżuteria], Metale szlachetne i ich sto-
py, Ozdoby do obuwia i kapeluszy z metali szlachetnych, Spin-
ki do krawatów, Spinki do mankietów, Medale i medaliony, Pu-
chary z metali szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane z metali 
szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, 
Ozdobne rzeźby wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki 
ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Stojaki na pier-
ścionki wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy, 
Zegarki, Etui z metali szlachetnych na zegarki, Ozdoby wyko-
nane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Półfabrykaty z kamieni szlachet-
nych przeznaczone do produkcji biżuterii, Odznaki z metali 
szlachetnych, Monety, Pudełka z metali szlachetnych, Pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, Szkatułki na biżuterię, Półwy-
roby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji 
biżuterii, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż 
on-line, biżuterii i wyrobów jubilerskich, w tym: naszyjników, 
bransoletek, zawieszek, pierścionków, łańcuszków, kolczyków, 
wisiorków, biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z kamienia-
mi szlachetnymi, biżuterii z bursztynu, ozdób, Sprzedaż deta-
liczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów: kamienie 
szlachetne, metale szlachetne i ich stopy, ozdoby do obuwia 
i kapeluszy z metali szlachetnych, spinki do krawatów i man-
kietów, medale i medaliony, puchary z metali szlachetnych, 
dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, dzieła sztuki 
wykonane z kamieni szlachetnych, ozdobne rzeźby wykonane 
z metali szlachetnych, szkatułki ozdobne wykonane z metali 
szlachetnych, ozdoby z bursztynu, Sprzedaż detaliczna i hur-
towa, w tym sprzedaż on-line. towarów: stojaki na pierścionki 
wykonane z metali szlachetnych, breloczki do kluczy, zegar-
ki, etui z metali szlachetnych na zegarki, ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, Sprzedaż detaliczna i hurtowa, 
w tym sprzedaż on-line. towarów: posągi i figurki wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, półfabrykaty z kamieni szlachet-
nych przeznaczone do produkcji biżuterii, odznaki z metali 
szlachetnych, monety, pudełka z metali szlachetnych, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, szkatułki na biżuterię, półwy-
roby z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji 
biżuterii.

(210) 533171 (220) 2021 08 25
(731) ARMATA PATRYK, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSZYSTKO NA DACHY

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hur-
towej oraz sprzedaż on-line towarów takich jak: produkty 
chemiczne przeznaczone dla budownictwa, materiały bu-
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dowlane niemetalowe, niemetalowe artykuły dla budownic-
twa, niemetalowe materiały i elementy budowlane, materia-
ły budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
silikony, kauczuk płynny, masy z żywic syntetycznych, mate-
riały wypełniające i uszczelniające, masy uszczelniające, kit 
uszczelniający, podkłady uszczelniające, mieszanki uszczel-
niające do celów budowlanych, kleje i spoiwa, materiały 
klejące dla przemysłu budowlanego, materiały wypełniające, 
materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, materiały spa-
jające i łączące, materiały izolacyjne i uszczelniające z two-
rzywa sztucznego, niemetalowe taśmy uszczelniające, ma-
teriały do uszczelniania w postaci taśm, komponenty izola-
cyjne, kleje izolacyjne, materiały izolacyjne stosowane w de-
karstwie, membrany dachowe izolacyjne i uszczelniające, 
materiały ciepłochronne, folie i membrany o własnościach 
paroizolacyjnych, folie izolacyjne w płynie, włókniny i tkaniny 
izolacyjne, maty izolacyjne, kliny uszczelniające z pianki po-
liuretanowej, taśmy dekarskie uszczelniające, taśmy uszczel-
niające, izolacyjne i hydroizolacyjne, folie paroizolacyjne, folie 
budowlane izolacyjne, folie dachowe o niskiej paroprzepusz-
czalności, folie izolacyjne wykonane z PVC, maty termoizo-
lacyjne, arkusze dachowe niskoparoprzepuszczalne, folie da-
chowe niskoparoprzepuszczalne, folie podkładowe do izola-
cji, podkłady izolacyjne, narożniki hydroizolacyjne, trójwar-
stwowe membrany do izolacji przeciwwilgociowej, pianki 
poliurertanowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitu-
miczne powłoki dachowe, preparaty gruntujące, mieszanki 
gruntujące, środki gruntujące, aerozole czyszczące, chemika-
lia czyszczące, środki antykorozyjne, niemetalowe materiały 
budowlane do izolacji ścian, podłóg i konstrukcji dachowych 
niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, urządzenia 
wentylacyjne i części do nich, instalacje wentylacyjne, da-
chowe otwory wentylacyjne niemetalowe, wywietrzniki 
połaciowe, kominki wentylacyjne, membrany do pokryć 
dachowych, niemetalowe elementy dachowe, niemetalowe 
parapety okienne i akcesoria do nich, klamki do okien nie-
metalowe, przejścia niemetalowe, wpusty dachowe, kołnie-
rze z tworzyw sztucznych, kołnierze uszczelniające, akcesoria 
dachowe, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy budowla-
ne, narzędzia ręczne budowlane do naprawy i konserwacji, 
środki dezynfekcyjne do użytku domowego.

(210) 533192 (220) 2021 08 26
(731) MADE IN WARMIA & MAZURY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) made in WARMIA & MAZURY

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje tekstowe i obrazowe utrwalone 
na nośnikach danych, Publikacje w formie elektronicznej do po-
brania, Drukowane publikacje w formie umożliwiającej odczyt 
elektroniczny, Aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogramowanie 
komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydaw-
niczej, 16 Materiały drukowane, Periodyki, Czasopisma [periody-
ki], Periodyki drukowane, Druki, Gazety, Publikacje drukowane, 
Katalogi, Książki, Broszury, Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Afisze, plakaty, Fotografie, Kalendarze, Prospekty, Reproduk-
cje graficzne, Drukowane nagrody, Drukowane dyplomy [na-

grody], Certyfikaty drukowane, Bilety, Drukowane bilety, Bilety 
wstępu, Wydawnictwa jednorazowe, Torby, koperty i woreczki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Magazyny, 
albumy, almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy, afisze, nalepki, 
naklejki, artykuły piśmiennicze, 35 Reklama i marketing, Agencje 
reklamowe, Sługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, tele-
wizyjnej i internetowej, Prenumerata gazet dla osób trzecich, 
Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Pokazy towarów, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Projektowanie ma-
teriałów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi przeglądu prasy, Usługi public relations, Organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pu-
blikacja treści reklamowych, Wykonywanie materiałów rekla-
mowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w internecie, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czaso-
pismach, gazetach i magazynach, Reklamowe i sponsorowane 
teksty (tworzenie -), Reklama w czasopismach, 41 Usługi wydaw-
nicze, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Elek-
troniczne usługi wydawnicze, Usługi reporterskie, Publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowa-
nie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publi-
kowanie elektroniczne, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie multimedialne książek, Multimedialne wydania 
gazet, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wy-
dania magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania 
rozrywkowego, Publikowanie multimedialne magazynów, cza-
sopism i gazet, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, Organizowanie ceremonii wręcza-
nia nagród, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania 
nagród, Certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, 
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony inter-
netowej, Produkcja filmów i nagrań wideo, produkcja reklam ra-
diowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, or-
ganizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie im-
prez rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, organizowanie 
wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, 
usługi związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją, Organizo-
wanie i prowadzenie: obozów sportowych i wakacyjnych, orga-
nizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, 
seminariów i sympozjów, szkoleń, Organizowanie loterii, 
usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, 
42 Usługi przygotowywania serwisów internetowych, Admi-
nistrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych, portali internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dysku-
syjnymi on-line, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, 
Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów 
on-line, Hosting treści cyfrowych w internecie, Udostępnia-
nie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi portalu 
internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania 
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnia-
nie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych 
baz danych, projektowanie materiałów promocyjnych i re-
klamowych.
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(210) 533197 (220) 2021 08 26
(731) STAR VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Princesse
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Co-
aching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradz-
two zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe lub edukacyj-
ne w dziedzinie life coachingu, 44 Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pie-
lęgnacja urody istot ludzkich.

(210) 533201 (220) 2021 08 26
(731) TAJM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.08, 11.03.05, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi restauracyjne.

(210) 533212 (220) 2021 08 27
(731) DOBOSZ JAN CREO, Brachlewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORA line PROFESSIONAL

(531) 09.01.10, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środ-
ki toaletowe, Preparaty toaletowe, Środki do czyszczenia 
pojazdów, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty 
do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodar-
stwie domowym, Mydła i żele, 5 Preparaty i artykuły higie-
niczne, Odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza 
w sprayu, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, 16 Chusteczki toaleto-
we, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Papier do celów 
kuchennych, Papier kuchenny w rolkach, Papier toaletowy 
w rolkach, Ręczniki kuchenne w rolkach, Ręczniki papiero-
we, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe 
do rąk, Papier toaletowy.

(210) 533214 (220) 2021 08 27
(731) OSIŃSKA PAULINA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MOMMA
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria sztucz-
na, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw 
sztucznych, 18 Artykuły podróżne [walizki, torby], Torby, Ko-
pertówki [małe torebki], Małe damskie torebki bez rączki, To-
rebki, 25 Odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 533254 (220) 2021 08 27
(731) MIELNICZUK WOJCIECH, Piła
(540) (znak słowny)
(540) Vataha
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Swetry [odzież], Odzież 
narciarska, Odzież futrzana, Odzież dziana, Poszetki [odzież], 
Topy [odzież], Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Szor-
ty [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież treningowa, Odzież 
ciążowa, Odzież męska, Golfy [odzież], Paski [odzież], Odzież 
nieprzemakalna, Kaptury [odzież], Nauszniki [odzież], Odzież 
gotowa, Odzież lniana, Odzież wiatroszczelna, Odzież tria-
tlonowa, Odzież tkana, Odzież damska, Odzież Rekreacyj-
na, Odzież dżinsowa, Odzież codzienna, Odzież skórzana, 
Odzież przeciwdeszczowa, Odzież modelująca, Kombinezo-
ny [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurt-
ki pikowane [odzież], Pikowane kurtki [odzież], Body [odzież], 
Sztormiaki [odzież], Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, 
Odzież robocza, Odzież kaszmirowa, Halki [odzież], Odzież 
haftowana, Galowa odzież wieczorowa, Garnitury trzyczę-
ściowe [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki 
jako odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież dla chłopców, 
Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Komplety do biegania 
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Spodnie do joggin-
gu [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kieszenie do odzieży, 
Odzież do spania, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież męska, damska i dziecię-
ca, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 533257 (220) 2021 08 27
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! KIEŁBASA MYŚLIWSKA TAK 

KULTOWE NASZE POLSKIE Ulubiona myśliwska 
teraz w plastrze! BEZPIECZNE OPAKOWANIE Folia 
z powłoką antybakteryjną Wyprodukowano 
w Polsce z mięsa pochodzącego z UE.

(531) 05.03.14, 02.09.15, 08.05.04, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.02, 
26.04.02, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, skła-
dowania i dystrybucji wędlin.

(210) 533260 (220) 2021 08 27
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 

KABANOS MYŚLIWSKI NOWOŚĆ Wyprodukowano 
w Polsce z mięsa wieprzowego pochodzącego z UE.

(531) 02.09.01, 02.09.01, 26.04.02, 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 Kabanosy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
kabanosów, Doradztwo w sprawie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, 
składowania i dystrybucji kabanosów.

(210) 533299 (220) 2021 08 30
(731) FCC Austria Abfall Service AG, Himberg bei Wien, AT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A on-line Serwis Odpadowy powered by FCC

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały 
metalowe do celów budowlanych, Przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy 
szlaków kolejowych, Przewody nieelektryczne i druty z me-
tali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, Drobne wy-
roby metalowe, Rury i przewody metalowe, Kasy pancerne, 
21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli ma-
larskich), Materiały do wytwarzania pędzli, Sprzęt do czysz-
czenia, Wełna stalowa, Nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 
Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 35 Reklama, 
Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace 
biurowe, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne i napraw-
cze, 38 Usługi telekomunikacyjne, 39 Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 40 Obrób-
ka materiałów, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 533301 (220) 2021 08 30
(731) ZYSK MATEUSZ FREZMAT, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREZMAT

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 Obróbka metali, Obróbka tworzyw sztucz-
nych, Frezowanie, Toczenie, Wiercenie, Cięcie, Szlifowanie, 
Gwintowanie, Skrawanie, Hartowanie, Cynkowanie, Azoto-
wanie, Anodowanie, 42 Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego na potrzeby projektowania wspomagane-
go komputerowo / produkowania wspomaganego kompu-
terowo [CAD/CAM].

(210) 533302 (220) 2021 08 30
(731) MISIEK AGNIESZKA AMITEC, Galewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amitec

(531) 26.11.01, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Polistyren (nieprzetworzony), Żywice polisty-
renowe, Polistyren w postaci granulek do ekstruzji, Polistyren 
w postaci granulek do formowania wtryskowego, 17 Polisty-
ren (półwykończony), Wytłaczane granulki polistyrenowe, 
Izolacja podpodłogowa z polistyrenu spienionego, Wytła-
czane granulki polistyrenowe do uszczelniania, Płyty z po-
listyrenu do celów izolacyjnych, 19 Panele polistyrenowe 
do użytku w budownictwie.

(210) 533316 (220) 2021 08 30
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.03, 03.07.24, 03.07.25, 29.01.14
(510), (511) 29 Wędliny, wędzonki i pasztety drobiowe, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, wędzonek i pasz-
tetów drobiowych, Doradztwo w sprawie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Usługi magazy-
nowania, składowania i dystrybucji wędlin, wędzonek i pasz-
tetów drobiowych.

(210) 533317 (220) 2021 08 30
(731) D.J. INVEST GRZECHOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moon
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(531) 01.07.06, 29.01.12
(510), (511) 18 Wykończenia i dekoracje ze skóry do me-
bli, Okładziny do mebli ze skóry, 20 Osprzęt niemetalowy 
do mebli, Stopki do mebli, Meble, 36 Wynajem mieszkań, 
Wynajem zakwaterowania, Inwestycje finansowe, Inwe-
stycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, 37 Tapicerowanie mebli, Budownictwo, Konserwacja 
mebli.

(210) 533319 (220) 2021 08 30
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.03, 03.07.24, 03.07.25, 29.01.14
(510), (511) 29 Wędliny, wędzonki i pasztety drobiowe, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, wędzonek i pasz-
tetów drobiowych, Doradztwo w sprawie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Usługi magazy-
nowania, składowania i dystrybucji wędlin, wędzonek i pasz-
tetów drobiowych.

(210) 533323 (220) 2021 08 30
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.03, 03.07.24, 03.07.25, 29.01.14
(510), (511) 29 Wędliny, wędzonki i pasztety drobiowe, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, wędzonek i pasz-
tetów drobiowych, Doradztwo w sprawie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Usługi magazy-
nowania, składowania i dystrybucji wędlin, wędzonek i pasz-
tetów drobiowych.

(210) 533326 (220) 2021 08 30
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBTILER VIR&BACT PROTECT

(531) 03.13.20, 18.07.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Nawierzchnie z granulatu gumowego sto-
sowane na placach zabaw, Gumowe płytki podłogowe, 
Materiały budowlane niemetalowe o właściwościach aku-
stycznych, 27 Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu.

(210) 533327 (220) 2021 08 30
(731) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINOSOLA

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, baterie słoneczne, moduły fotowoltaiczne, fa-
lowniki fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, fotowolta-
iczne moduły słoneczne, kalibrowane referencyjne ogniwa 
fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), urządze-
nia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promienio-
wania słonecznego na energie elektryczną, fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, moduły słoneczne, panele słoneczne.

(210) 533338 (220) 2021 08 30
(731) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSTAR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowolta-
iczne, komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej (elektrownie fotowoltaiczne), urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowol-
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taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia do prze-
twarzania danych, instalacje elektryczne, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiaro-
we, przekaźniki elektryczne.

(210) 533355 (220) 2021 08 31
(731) BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., Lyon, FR
(540) (znak słowny)
(540) ELESTAB
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do użytku w przemyśle, 
mianowicie pierwiastki aktywne pochodzenia naturalnego, 
roślinnego, morskiego, syntetycznego i biotechnologiczne-
go i przeznaczone do włączenia do składu produktów ko-
smetycznych oraz pierwiastki aktywne do włączenia do skła-
du produktów kosmetycznych jako system konserwujący 
zapobiegający skażeniu mikrobiologicznemu, 3 Kosmetyki.

(210) 533365 (220) 2021 08 31
(731) CORE-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W KRĘGU WINA

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Wino, Białe wino, Czerwone wino, Grzane 
wino, Koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], Japoń-
skie słodkie wina z winogron zawierające ekstrakty z żeń-
-szenia i kory chinowca, Owocowe wino musujące, Napoje 
zawierające wino [szprycer], Piquette [wino z wytłoczyn 
winogronowych], Wino alkoholizowane, Wino amontillado, 
Wino czerwone, Wino jeżynowe, Wino kuchenne, Wino mu-
sujące, Wino owocowe, Wino truskawkowe, Wino winogro-
nowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wino z jeżyny koreań-
skiej [Bokbunjaju], Winogronowe wino musujące, Żółte wino 
ryżowe, 35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napo-
jów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych.

(210) 533367 (220) 2021 08 31
(731) MIESZKOWSKI MICHAŁ MEDICATRIX, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) medicatrix

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, 
Usługi terapeutyczne, Usługi telemedyczne, Usługi ortodon-
tyczne, Opieka pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Pomoc me-
dyczna, Usługi położnicze, Usługi doradcze w zakresie zdro-
wia, Fizjoterapia, Usługi optyczne, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Placówki rekonwalescencji, Porady 
w zakresie farmakologii, Opieka paliatywna, Usługi denty-
styczne, Wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 533375 (220) 2021 08 31
(731) MRÓWKA ANNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 

STEYCON, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEYCON pracownia projektowa

(531) 26.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie 
techniczne, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie bu-
dowlane, Projektowanie domów, Projektowanie konstruk-
cyjne, Projektowanie budynków przemysłowych, Projekto-
wanie obiektów biznesowych, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Projektowanie systemów inżynierii budowla-
nej, Projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, 
Projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, Pro-
jektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewa-
nia budynków wodą powodziową, Projektowanie i opraco-
wywanie produktów inżynieryjnych, Usługi projektowania 
związane z inżynierią lądową i wodną, Rysowanie konstruk-
cji, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Analiza zacho-
wania konstrukcji budynków, Usługi inżynieryjne w zakresie 
konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, Usługi projektowania konstrukcji o wysokiej wy-
trzymałości na rozciąganie, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, Inżynieria techniczna, usługi 
doradcze w zakresie projektowania, Opracowywanie pro-
jektów technicznych, Opracowywanie projektów technicz-
nych do projektów budowlanych, Badania i opracowywanie 
projektów technicznych, Badania techniczne, doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Projektowanie obiektów 
kubaturowych oraz szkieletowych o różnym przeznaczeniu 
(mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne wielorodzinne, biu-
rowe, oświatowe, ochrony zdrowia, sakralne, użyteczności 
publicznej, usługowe) z różnych materiałów: stal, drewno, 
konstrukcje murowane, żelbetowe, sprężone, Projektowanie 
obiektów inżynieryjnych w tym fundamentów, konstrukcji 
wsporczych, zabezpieczeń wykopów, zbiorników żelbeto-
wych, sprężonych, stalowych, Projekty techniczne, budow-
lane, wykonawcze, warsztatowe.



70 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2021

(210) 533377 (220) 2021 08 31
(731) MRÓWKA ANNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 

STEYCON, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEYCON pracownia projektowa

(531) 29.01.12, 26.15.13, 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie 
architektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie 
techniczne, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie bu-
dowlane, Projektowanie domów, Projektowanie konstruk-
cyjne, Projektowanie budynków przemysłowych, Projekto-
wanie obiektów biznesowych, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Projektowanie systemów inżynierii budowla-
nej, Projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, 
Projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, Pro-
jektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewa-
nia budynków wodą powodziową, Projektowanie i opraco-
wywanie produktów inżynieryjnych, Usługi projektowania 
związane z inżynierią lądową i wodną, Rysowanie konstruk-
cji, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Analiza zacho-
wania konstrukcji budynków, Usługi inżynieryjne w zakresie 
konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, Usługi projektowania konstrukcji o wysokiej wy-
trzymałości na rozciąganie, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, Inżynieria techniczna, usługi 
doradcze w zakresie projektowania, Opracowywanie pro-
jektów technicznych, Opracowywanie projektów technicz-
nych do projektów budowlanych, Badania i opracowywanie 
projektów technicznych, Badania techniczne, doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Projektowanie obiektów 
kubaturowych oraz szkieletowych o różnym przeznaczeniu 
(mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne wielorodzinne, biu-
rowe, oświatowe, ochrony zdrowia, sakralne, użyteczności 
publicznej, usługowe) z różnych materiałów: stal, drewno, 
konstrukcje murowane, żelbetowe, sprężone, Projektowanie 
obiektów inżynieryjnych w tym fundamentów, konstrukcji 
wsporczych, zabezpieczeń wykopów, zbiorników żelbeto-
wych, sprężonych, stalowych, Projekty techniczne, budow-
lane, wykonawcze, warsztatowe.

(210) 533379 (220) 2021 08 31
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA 

WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* 
ENERGIA NAWILŻENIA HIPOALERGICZNY

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kremy, 
Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciw-
słoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intym-
nej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty 
do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, 
Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, 
Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 
5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów me-
dycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele 
do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 533399 (220) 2021 08 30
(731) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA 

WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.02, 29.01.14, 26.01.14
(510), (511) 16 Materiały drukowane zwłaszcza wydawnictwa 
okolicznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 35 Organizo-
wanie działalności promocyjnej, oferowanie w sklepach detalicz-
nych i hurtowych artykułów sportowych, zwłaszcza z dziedziny 
strzelectwa, 41 Usługi dla osób sprawnych i niepełnosprawnych 
oraz jednostek lub podmiotów zorganizowanych w zakresie or-
ganizacji i promocji sportu wyczynowego, masowego, rekreacji 
zwłaszcza z uwzględnieniem strzelectwa dla osób sprawnych 
i niepełnosprawnych, organizowanie festynów, kursów, szkoleń 
w zakresie strzelectwa w tym dla instruktorów strzelectwa, Do-
radztwo w zakresie strzelectwa, 42 Doradztwo w zakresie budo-
wy obiektów sportowych oraz zaplecza tych obiektów, zwłasz-
cza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz obiektów i pomieszczeń 
do przechowywania broni, 43 Prowadzenie zakładów i punktów 
gastronomicznych oraz hotelowych, prowadzenie internatów 
w zakresie zakwaterowania.

(210) 533402 (220) 2021 08 30
(731) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA 

WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 21.03.21, 02.01.02, 29.01.14
(510), (511) 16 Materiały drukowane zwłaszcza wydaw-
nictwa okolicznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 
35 Organizowanie działalności promocyjnej, oferowanie 
w sklepach detalicznych i hurtowych artykułów sportowych, 
zwłaszcza z dziedziny strzelectwa, 41 Usługi dla osób spraw-
nych i niepełnosprawnych oraz jednostek lub podmiotów 
zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji sportu 
wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględ-
nieniem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnospraw-
nych, organizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie 
strzelectwa w tym dla instruktorów strzelectwa, Doradz-
two w zakresie strzelectwa, 42 Doradztwo w zakresie bu-
dowy obiektów sportowych oraz zaplecza tych obiektów, 
zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz obiektów 
i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 Prowadzenie 
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, 
prowadzenie internatów w zakresie zakwaterowania.

(210) 533403 (220) 2021 08 30
(731) CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA 

WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.02
(510), (511) 16 Materiały drukowane zwłaszcza wydaw-
nictwa okolicznościowe, gazety, gazetki, ulotki, broszury, 
35 Organizowanie działalności promocyjnej, oferowanie 
w sklepach detalicznych i hurtowych artykułów sportowych, 
zwłaszcza z dziedziny strzelectwa, 41 Usługi dla osób spraw-
nych i niepełnosprawnych oraz jednostek lub podmiotów 
zorganizowanych w zakresie organizacji i promocji sportu 
wyczynowego, masowego, rekreacji zwłaszcza z uwzględ-
nieniem strzelectwa dla osób sprawnych i niepełnospraw-
nych, organizowanie festynów, kursów, szkoleń w zakresie 
strzelectwa, w tym dla instruktorów strzelectwa, Doradz-
two w zakresie strzelectwa, 42 Doradztwo w zakresie bu-
dowy obiektów sportowych oraz zaplecza tych obiektów, 
zwłaszcza strzelnic i stanowisk strzeleckich oraz obiektów 
i pomieszczeń do przechowywania broni, 43 Prowadzenie 
zakładów i punktów gastronomicznych oraz hotelowych, 
prowadzenie internatów w zakresie zakwaterowania.

(210) 533407 (220) 2021 09 01
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn;  
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SF-FFQ4 Polish Children
(510), (511) 16 Kwestionariusze drukowane, 42 Badania 
i analizy naukowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 533452 (220) 2021 09 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU 

+ opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* MULTI 
ODMŁODZENIE HIPOALERGICZNY

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty 
do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i an-
typerspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, 
Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutycz-
ne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, 
Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 533454 (220) 2021 09 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA 

WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* 
AKTYWNY LIFTING ROSE GLOW HIPOALERGICZNY

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.01.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kremy, 
Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciw-
słoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intym-
nej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
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Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty 
do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, 
Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, 
Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 
5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów me-
dycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele 
do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 533455 (220) 2021 09 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU 

+ opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* ZŁOTA 
KURACJA HIPOALERGICZNY

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kremy, 
Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciw-
słoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intym-
nej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, 
Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty 
do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, 
Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, 
Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 
5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielę-
gnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów me-
dycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele 
do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 533456 (220) 2021 09 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA 

WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* 
INTENSYWNE ODŻYWIANIE HIPOALERGICZNY

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do go-
lenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, 
Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, 
Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgna-
cji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetycz-
ne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycz-
nych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski do celów 
leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, pa-
znokci do celów leczniczych.

(210) 533457 (220) 2021 09 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do go-
lenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, 
Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, 
Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgna-
cji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki 
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetycz-
ne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i prepa-
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycz-
nych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski do celów 
leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, pa-
znokci do celów leczniczych.

(210) 533459 (220) 2021 09 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA 5 REPAIR
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty 
do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody 
toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i an-
typerspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, 
Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pie-
lęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutycz-
ne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, 
Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 533469 (220) 2021 09 02
(731) PRZYBYLSKA ANNA, Ząbki
(540) (znak słowny)
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(540) PELANI
(510), (511) 10 Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obu-
wie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakry-
cia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 
25 Odzież.

(210) 533470 (220) 2021 09 02
(731) LUBLINVEST PILIPCZUK LENART BREŚ  

SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBLINVEST

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi mar-
ketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, 41 Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotore-
portaże, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania.

(210) 533482 (220) 2021 09 02
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
(540) Dax Cosmetics
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy ko-
smetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, Pre-
paraty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, 
Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do prostowania 
włosów, Lakiery do włosów, Szampony, Suche szampony, 
Szampony dla zwierząt domowych, Farby do włosów, Pianki 
kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Brokat do użytku jako 
kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, Pomadki do ust, Błysz-
czyki do ust, Kredki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, 
Ołówki [kredki] kosmetyczne, Róże do policzków, Bronzery, 
Preparaty kosmetyczne do rzęs, Tusze do rzęs, Odżywki 
do rzęs, Eyelinery, Korektory kosmetyczne, Cienie do powiek, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Kremy kosme-
tyczne, Kremy kosmetyczne do ciała, Kremy kosmetyczne 
do rąk, Kremy kosmetyczne do twarzy, Kremy wybielające 
do skóry, Toniki kosmetyczne, Pasty do zębów, Środki 
do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, Paski 
do wybielania zębów, Mydła, Mydła przeciwpotowe, Mydła 
w płynie, Perfumy, Środki perfumeryjne, Piżmo [perfumeria], 
Perfumowane wody toaletowe, Olejki kosmetyczne, Olejki 
eteryczne, Olejki mineralne, Olejki do ciała, Olejki do rąk, Olej-
ki do twarzy, Olejki do włosów, Esencje eteryczne, Woda ko-
lońska, Antyperspiranty [środki przeciwpotne], Farby do bro-
dy, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Pasty do butów, Chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasą-

czone preparatami do usuwania makijażu, Płatki oczyszczają-
ce nasączone kosmetykami, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, 
Wosk do depilacji, Wosk szewski, Dezodoranty, Dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Preparaty do usuwa-
nia farby, Mydło do golenia, Preparaty do golenia, Kadzidełka, 
Sole wybielające, Sody wybielające, Sole do kąpieli do celów 
innych niż lecznicze, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, 
olejkami lub barwnikami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Masła, kremy, emulsje, 
mleczka, balsamy i żele do ciała, Masła, kremy, emulsje, mlecz-
ka, balsamy i żele do rąk, Masła, kremy, emulsje, mleczka, bal-
samy i żele do twarzy, Balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, Peelingi do skóry, Peelingi do ciała, Peelingi do twarzy, 
Peelingi do rąk, Płyny do pielęgnacji ciała, Płyny do pielęgna-
cji rąk, Płyny do pielęgnacji twarzy, Płyny do pielęgnacji wło-
sów, Oliwka do ciała, Oliwka do rąk, Oliwka do twarzy, Oliwki 
do włosów, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
Maski kosmetyczne, Maseczki kosmetyczne, Maski kosme-
tyczne do ciała, Maski kosmetyczne do rąk, Maski kosmetycz-
ne do twarzy, Maski kosmetyczne do włosów, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Lakiery do paznokci, Odżywki 
do paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, Środki do usuwania lakie-
rów, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, 
Naklejane ozdoby do paznokci, Sztuczne rzęsy, Lotiony do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty do makijażu, Puder do makija-
żu, Bibułki z pudrem do twarzy, Podkłady kosmetyczne 
do twarzy, Fluidy do makijażu, Mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, Serum do ciała, Serum do rąk, Serum 
do twarzy, Serum do włosów, Odświeżacze do ust w aerozo-
lu, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Olejki 
do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, 
Ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, Płyny po go-
leniu, Potpourri [mieszanki zapachowe], Preparaty kosme-
tyczne do wyszczuplania, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do sa-
moopalania, Preparaty do opalania, Preparaty przyspieszają-
ce opalanie, Preparaty przyspieszające powstawanie opaleni-
zny, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, Prepara-
ty po opalaniu, Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu [kosmety-
ki], Preparaty kąpielowe do celów higienicznych, Pumeks, Talk 
kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, 
Wazelina kosmetyczna, Woda utleniona do celów kosmetycz-
nych, Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, 
Żele do masażu inne niż do celów medycznych, Preparaty 
toaletowe, Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, Aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
Aromaty, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Prepara-
ty kolagenowe do celów kosmetycznych, Barwniki do celów 
kosmetycznych, Korund [materiał ścierny], Barwniki kosme-
tyczne, Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek glinu 
[materiał ścierny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Cy-
trynowe olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, kadzidełka na patycz-
kach, Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Rzęsy 
sztuczne, Preparaty do odymiania [perfumy], Preparaty od-
żywcze do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny], Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, Olejek jaśminowy, Lakiery 
(środki do usuwania - ), Olejek lawendowy, Preparaty do wy-
bielania skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji skóry [pasty], 
Etui na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmety-
ki do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty [olejek ete-
ryczny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznokci, Olejki 
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do perfum i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty do odbar-
wiania, Preparaty fitokosmetyczne, Olejek różany, Środki 
do prania i wybielania, Środki do czyszczenia, Środki czysz-
czące do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczą-
ce do tekstyliów, metalu, szkła, mebli, dywanów, tapet i pod-
łóg, Preparaty do polerowania, Substancje do szorowania, 
Środki ścierne i polerskie, Środki do mycia naczyń, Środki 
do mycia podłóg oraz pielęgnacji, Szmatki nasączone środka-
mi do czyszczenia, Preparaty do usuwania klejów, Preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych, Odkamieniacze do użytku domowego, Detergenty, De-
tergenty do użytku w gospodarstwie domowym, 5 Alkohol 
do stosowania miejscowego, Alkohol leczniczy, Antybakteryj-
ne pieniące się środki do mycia, Antybakteryjne płyny do rąk, 
Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjne środki 
do mycia, Antybiotyki, Antybiotyki do stosowania w stomato-
logii, Antybiotyki do użytku weterynaryjnego, Apteczki 
pierwszej pomocy do użytku domowego, Balsamiczne pre-
paraty do celów medycznych, Balsamy do celów farmaceu-
tycznych, Balsamy do użytku medycznego, Balsamy przeciw-
bólowe, Bandaże chirurgiczne, Bandaże higieniczne, Batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, Białkowe suplementy diety, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Błonnik pokarmowy, Borowina do ką-
pieli, Cement chirurgiczny, Cement stomatologiczny, Cerami-
ka dentystyczna, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Che-
miczne tabletki dopochwowe, Chemioterapeutyki, Chleb dla 
diabetyków przystosowany do celów medycznych, Chleb 
wzbogacony witaminami do celów terapeutycznych, Chus-
teczki antybakteryjne, Chusteczki do celów medycznych, 
Chusteczki do użytku chirurgicznego, Chusteczki odkażające, 
Cukier leczniczy, Cukier mlekowy do celów farmaceutycz-
nych, Cukierki do celów leczniczych, Czopki, Czyściki o działa-
niu ścierającym do użytku dentystycznego, Demineralizowana 
woda do celów medycznych, Dentystyczne (amalgamaty - ), 
Dentystyczne (cementy - ), Dentystyczne cementy żywiczne, 
Dentystyczne (mastyksy - ), Dentystyczne materiały cera-
miczne, Dentystyczne materiały do powielania modeli zę-
bów, Dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, 
Dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Detergenty bakte-
riobójcze, Detergenty do celów medycznych, Dezodoranty 
do butów, kuwet, dywanów, samochodów, tapicerki, do wc, 
łazienkowe, Dietetyczna żywność przystosowana do użytku 
weterynaryjnego, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku me-
dycznego, Dodatki dietetyczne, Dodatki homeopatyczne, 
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Doust-
ne sole nawadniające, Doustne środki antykoncepcyjne, Do-
ustne środki przeciwbólowe, Drażetki [lekarstwa], Drożdże 
do celów farmaceutycznych, Drożdże do celów medycznych, 
Weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych i medycznych eliksiry [preparaty farma-
ceutyczne], Etanol do celów farmaceutycznych, Farmaceu-
tyczne balsamy do ust, Farmaceutyczne płyny do skóry, Elek-
trolity do celów medycznych, Farmaceutyczne słodycze, Fe-
romony, Fungicydy, Herbicydy, Gazy do celów medycznych, 
Gips dentystyczny, Glicerofosfaty, Guma do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Insektycydy, Intymne preparaty na-
wilżające, Jednorazowe maty do przewijania niemowląt, Jed-
norazowe pieluchomajtki dziecięce, Jednorazowe pieluchy 
dla dorosłych, Jednorazowe pieluchy papierowe, Jednorazo-
we wkładki dla osób cierpiących na inkontynencję, Kapsułki 
na kaszel, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki odchudzające, Kau-
czuk do celów dentystycznych, Kleje chirurgiczne, Kleje 
do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Koktajle 
białkowe, Komórki do celów medycznych, Kompozyty denty-

styczne, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Krem na od-
parzenia pieluszkowe [leczniczy], Kremy do ciała do użytku 
farmaceutycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy farmaceu-
tyczne, lecznicze, Krople do oczu, do uszu, witaminowe, La-
kiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Lecznicze balsa-
my i kremy, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze napoje mi-
neralne, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze płyny 
do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze 
preparaty do leczenia skóry, Lecznicze pudry do ciała, Leczni-
cze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla lu-
dzi, Leki na alergię, Leki weterynaryjne, Majtki higieniczne, 
Maści antyseptyczne, Maści do celów farmaceutycznych, Ma-
ści lecznicze, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mydła 
antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Napa-
ry lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączo-
ne chusteczki lecznicze, Naturalne biocydy, Obroże przeciw-
pchelne, Odchudzanie [preparaty medyczne do - ], Odczyn-
niki biologiczne do celów weterynaryjnych, Odczynniki bio-
logiczne do celów medycznych, Odczynniki chemiczne 
do celów medycznych, Odczynniki chemiczne do celów we-
terynaryjnych, Odświeżacze do odzieży, powietrza, tkanin, 
Olejki lecznicze, Opatrunki do ran, Owadobójcze szampony 
dla zwierząt, Pestycydy, Plastry, Podpaski, Preparaty antysep-
tyczne, Preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, 
Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do zwalczania insektów, 
Preparaty grzybobójcze, Preparaty witaminowe i mineralne, 
Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty higieniczne 
do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
Spraye lecznicze, Spraye przeciw owadom, Środki antykon-
cepcyjne, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środ-
ki oczyszczające i odkażające, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
Suplementy diety do celów weterynaryjnych, Suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Suplementy mi-
neralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy 
witaminowe dla zwierząt, Suplementy witaminowe w posta-
ci plastrów, Szczepionki weterynaryjne, Szczepionki dla ludzi, 
Toniki do celów medycznych, Toniki do skóry [lecznicze], To-
niki [lecznicze], Uzupełniające dodatki do żywności do celów 
medycznych, Waciki lecznicze, Waciki odkażające, Wata anty-
septyczna, Wazelina do celów medycznych, Wazelina do ce-
lów weterynaryjnych, Wina lecznicze, Witaminy i preparaty 
witaminowe, Woda termalna, Wosk dentystyczny, Wyciągi 
z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wywary z ziół 
leczniczych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele anty-
bakteryjne, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Żywność dla 
diabetyków, Żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych, Żywność z mleka w proszku dla niemowląt, Od-
każające preparaty do mycia rąk, Opatrunki odkażające, Środ-
ki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Płyny do dezynfekcji, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Antybakteryjne żele i pły-
ny na bazie alkoholu do odkażania skóry, Spraye antyseptycz-
ne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzch-
niach, Skrobia do celów dietetycznych, skrobia do celów far-
maceutycznych.

(210) 533483 (220) 2021 09 02
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
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(540) Dax
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy 
kosmetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, 
Preparaty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia wło-
sów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do pro-
stowania włosów, Lakiery do włosów, Szampony, Suche 
szampony, Szampony dla zwierząt domowych, Farby 
do włosów, Pianki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, 
Brokat do użytku jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, 
Pomadki do ust, Błyszczyki do ust, Kredki do ust, Pomady 
do celów kosmetycznych, Ołówki [kredki] kosmetyczne, 
Róże do policzków, Bronzery, Preparaty kosmetyczne do rzęs, 
Tusze do rzęs, Odżywki do rzęs, Eyelinery, Korektory kosme-
tyczne, Cienie do powiek, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne 
do ciała, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne 
do twarzy, Kremy wybielające do skóry, Toniki kosmetyczne, 
Pasty do zębów, Środki do czyszczenia zębów, Żele do wy-
bielania zębów, Paski do wybielania zębów, Mydła, Mydła 
przeciwpotowe, Mydła w płynie, Perfumy, Środki perfume-
ryjne, Piżmo [perfumeria], Perfumowane wody toaletowe, 
Olejki kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olejki mineralne, Olejki 
do ciała, Olejki do rąk, Olejki do twarzy, Olejki do włosów, 
Esencje eteryczne, Woda kolońska, Antyperspiranty [środki 
przeciwpotne], Farby do brody, Kosmetyki do brwi, Ołówki 
do brwi, Pasty do butów, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwa-
nia makijażu, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, 
Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do de-
makijażu, Preparaty do depilacji, Wosk do depilacji, Wosk 
szewski, Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
Drewno zapachowe, Preparaty do usuwania farby, Mydło 
do golenia, Preparaty do golenia, Kadzidełka, Sole wybielają-
ce, Sody wybielające, Sole do kąpieli do celów innych niż 
lecznicze, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami 
lub barwnikami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, Masła, kremy, emulsje, mleczka, bal-
samy i żele do ciała, Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy 
i żele do rąk, Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele 
do twarzy, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Peelingi 
do skóry, Peelingi do ciała, Peelingi do twarzy, Peelingi do rąk, 
Płyny do pielęgnacji ciała, Płyny do pielęgnacji rąk, Płyny 
do pielęgnacji twarzy, Płyny do pielęgnacji włosów, Oliwka 
do ciała, Oliwka do rąk, Oliwka do twarzy, Oliwki do włosów, 
Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Maski ko-
smetyczne, Maseczki kosmetyczne, Maski kosmetyczne 
do ciała, Maski kosmetyczne do rąk, Maski kosmetyczne 
do twarzy, Maski kosmetyczne do włosów, Preparaty kosme-
tyczne do odchudzania, Lakiery do paznokci, Odżywki 
do paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania 
schnięcia lakieru na paznokciach, Środki do usuwania lakie-
rów, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, 
Naklejane ozdoby do paznokci, Sztuczne rzęsy, Lotiony 
do celów kosmetycznych, Preparaty do makijażu, Puder 
do makijażu, Bibułki z pudrem do twarzy, Podkłady kosme-
tyczne do twarzy, Fluidy do makijażu, Mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, Serum do ciała, Serum do rąk, Se-
rum do twarzy, Serum do włosów, Odświeżacze do ust w ae-
rozolu, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Olej-
ki do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, 
Ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, Płyny 
po goleniu, Potpourri [mieszanki zapachowe], Preparaty ko-
smetyczne do wyszczuplania, Preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki 
do samoopalania, Preparaty do opalania, Preparaty przyspie-
szające opalanie, Preparaty przyspieszające powstawanie 
opalenizny, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, 

Preparaty po opalaniu, Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu 
[kosmetyki], Preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 
Pumeks, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów ko-
smetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda utleniona do ce-
lów kosmetycznych, Wybielacze [odbarwiacze] do celów 
kosmetycznych, Żele do masażu inne niż do celów medycz-
nych, Preparaty toaletowe, Olejek migdałowy, Mydło migda-
łowe, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Aloeso-
we preparaty do celów kosmetycznych, Bursztyn [wyroby 
perfumeryjne], Aromaty, Preparaty ściągające do celów ko-
smetycznych, Środki czyszczące do higieny intymnej, nie-
lecznicze, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
Barwniki do celów kosmetycznych, Korund [materiał ścierny], 
Barwniki kosmetyczne, Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, 
Tlenek glinu [materiał ścierny], Olejki eteryczne z drzewa ce-
drowego, Cytrynowe olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, kadzidełka 
na patyczkach, Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, 
Rzęsy sztuczne, Preparaty do odymiania [perfumy], Prepara-
ty odżywcze do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny], Eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, Olejek jaśminowy, 
Lakiery (środki do usuwania -), Olejek lawendowy, Preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji skóry 
[pasty], Etui na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Kosmetyki do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty [ole-
jek eteryczny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznokci, 
Olejki do perfum i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty 
do odbarwiania, Preparaty fitokosmetyczne, Olejek różany, 
Środki do prania i wybielania, Środki do czyszczenia, Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki 
czyszczące do tekstyliów, metalu, szkła, mebli, dywanów, ta-
pet i podłóg, Preparaty do polerowania, Substancje do szo-
rowania, Środki ścierne i polerskie, Środki do mycia naczyń, 
Środki do mycia podłóg oraz pielęgnacji, Szmatki nasączone 
środkami do czyszczenia, Preparaty do usuwania klejów, Pre-
paraty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, Odkamieniacze do użytku domowego, De-
tergenty, Detergenty do użytku w gospodarstwie domo-
wym, 5 Alkohol do stosowania miejscowego, Alkohol leczni-
czy, Antybakteryjne pieniące się środki do mycia, Antybakte-
ryjne płyny do rąk, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Anty-
bakteryjne środki do mycia, Antybiotyki, Antybiotyki do sto-
sowania w stomatologii, Antybiotyki do użytku weterynaryj-
nego, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, 
Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Balsamy 
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medyczne-
go, Balsamy przeciwbólowe, Bandaże chirurgiczne, Bandaże 
higieniczne, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Białkowe suple-
menty diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Błonnik po-
karmowy, Borowina do kąpieli, Cement chirurgiczny, Cement 
stomatologiczny, Ceramika dentystyczna, Chemiczne środki 
antykoncepcyjne, Chemiczne tabletki dopochwowe, Che-
mioterapeutyki, Chleb dla diabetyków przystosowany do ce-
lów medycznych, Chleb wzbogacony witaminami do celów 
terapeutycznych, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki 
do celów medycznych, Chusteczki do użytku chirurgiczne-
go, Chusteczki odkażające, Cukier leczniczy, Cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, Cukierki do celów leczniczych, 
Czopki, Czyściki o działaniu ścierającym do użytku denty-
stycznego, Demineralizowana woda do celów medycznych, 
Dentystyczne (amalgamaty -), Dentystyczne (cementy -), Den-
tystyczne cementy żywiczne, Dentystyczne (mastyksy -), 
Dentystyczne materiały ceramiczne, Dentystyczne materiały 
do powielania modeli zębów, Dentystyczne materiały 
do tworzenia modeli zębów, Dentystyczne mieszaniny od-
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budowujące, Detergenty bakteriobójcze, Detergenty do ce-
lów medycznych, Dezodoranty do butów, kuwet, dywanów, 
samochodów, tapicerki, do wc, łazienkowe, Dietetyczna 
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, Diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Die-
tetyczne słodziki do użytku medycznego, Dodatki dietetycz-
ne, Dodatki homeopatyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Doustne sole nawadniające, Doust-
ne środki antykoncepcyjne, Doustne środki przeciwbólowe, 
Drażetki [lekarstwa], Drożdże do celów farmaceutycznych, 
Drożdże do celów medycznych, Weterynaryjnych lub farma-
ceutycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych i medycz-
nych eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Etanol do celów 
farmaceutycznych, Farmaceutyczne balsamy do ust, Farma-
ceutyczne płyny do skóry, Elektrolity do celów medycznych, 
Farmaceutyczne słodycze, Feromony, Fungicydy, Herbicydy, 
Gazy do celów medycznych, Gips dentystyczny, Glicerofos-
faty, Guma do celów medycznych, Herbata lecznicza, Insek-
tycydy, Intymne preparaty nawilżające, Jednorazowe maty 
do przewijania niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki 
dziecięce, Jednorazowe pieluchy dla dorosłych, Jednorazo-
we pieluchy papierowe, Jednorazowe wkładki dla osób cier-
piących na inkontynencję, Kapsułki na kaszel, Kapsułki na le-
karstwa, Kapsułki odchudzające, Kauczuk do celów denty-
stycznych, Kleje chirurgiczne, Kleje do użytku stomatologicz-
nego i dentystycznego, Koktajle białkowe, Komórki do celów 
medycznych, Kompozyty dentystyczne, Kompresy, Kremy 
dla dzieci [lecznicze], Krem na odparzenia pieluszkowe [lecz-
niczy], Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Kremy 
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy do sto-
sowania na noc [lecznicze], Kremy do trądziku [preparaty 
farmaceutyczne], Kremy farmaceutyczne, lecznicze, Krople 
do oczu, do uszu, witaminowe, Lakiery dentystyczne 
do uszczelniania zębów, Lecznicze balsamy i kremy, Leczni-
cze napary ziołowe, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze 
płyny do płukania ust, Lecznicze płyny do przemywania 
oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze preparaty do le-
czenia skóry, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, 
Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Leki na aler-
gię, Leki weterynaryjne, Majtki higieniczne, Maści antysep-
tyczne, Maści do celów farmaceutycznych, Maści lecznicze, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mydła antybakteryjne, 
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Napary lecznicze, Na-
sączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone chusteczki 
lecznicze, Naturalne biocydy, Obroże przeciwpchelne, Od-
chudzanie [preparaty medyczne do - ], Odczynniki biolo-
giczne do celów weterynaryjnych, Odczynniki biologiczne 
do celów medycznych, Odczynniki chemiczne do celów 
medycznych, Odczynniki chemiczne do celów weterynaryj-
nych, Odświeżacze do odzieży, powietrza, tkanin, Olejki lecz-
nicze, Opatrunki do ran, Owadobójcze szampony dla zwie-
rząt, Pestycydy, Plastry, Podpaski, Preparaty antyseptyczne, 
Preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, Prepa-
raty farmaceutyczne, Preparaty do zwalczania insektów, Pre-
paraty grzybobójcze, Preparaty witaminowe i mineralne, 
Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty higienicz-
ne do celów medycznych, Sole do celów medycznych, 
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye przeciw owadom, Środki 
antykoncepcyjne, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicz-
nych, Środki oczyszczające i odkażające, Suplementy diete-
tyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów 
leczniczych, Suplementy diety do celów weterynaryjnych, 
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy die-
ty o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiają-

ce kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Su-
plementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotycz-
ne, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suplementy wita-
minowe w postaci plastrów, Szczepionki weterynaryjne, 
Szczepionki dla ludzi, Toniki do celów medycznych, Toniki 
do skóry [lecznicze], Toniki [lecznicze], Uzupełniające dodatki 
do żywności do celów medycznych, Waciki lecznicze, Waciki 
odkażające, Wata antyseptyczna, Wazelina do celów me-
dycznych, Wazelina do celów weterynaryjnych, Wina leczni-
cze, Witaminy i preparaty witaminowe, Woda termalna, Wosk 
dentystyczny, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół 
leczniczych, Wywary z ziół leczniczych, Wywary do celów 
farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żelki witaminowe, 
Zioła lecznicze, Żywność dla diabetyków, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność 
z mleka w proszku dla niemowląt, Odkażające preparaty 
do mycia rąk, Opatrunki odkażające, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Płyny do dezynfekcji, Mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, Antybakteryjne żele i płyny na bazie 
alkoholu do odkażania skóry, Spraye antyseptyczne w for-
mie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, 
Skrobia do celów dietetycznych, skrobia do celów farma-
ceutycznych.

(210) 533490 (220) 2021 09 02
(731) KOWALIK ALEKSANDRA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) l3monka
(510), (511) 3 Środki toaletowe.

(210) 533494 (220) 2021 09 01
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19+

(531) 27.01.01, 24.17.05, 29.01.14
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CO, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej:Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
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mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy, Organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży, Pro-
gramów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań 
dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:Apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery. bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 

i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, tshirty, wizytowniki. 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji:Usługi emisji 
sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechnia-
nia programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emi-
sji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, 
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów 
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem 
sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyjne 
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z Klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji I transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - 
przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożli-
wianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-Iine i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
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wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi 
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów), Hosting i administracja serwerów interne-
towych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci 
i serwerów komputerowych.

(210) 533495 (220) 2021 09 01
(731) DETHLOFF WIKTORIA POLMEDIVA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DETHLOFF
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, organizacja i pro-
wadzenie kampanii reklamowych, Promocja sprzedaży, Usłu-
gi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi prowa-
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowe-
go oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej następujących towarów, Odzież, obuwie, kosme-
tyki, narzędzia, przyrządy i przybory dentystyczne, urządze-
nia medyczne i kosmetyczne, urządzenia do diagnostyki, ba-
dania i kontroli, szczoteczki do zębów, pasty, proszki i płyny 
do zębów, środki i preparaty do higieny jamy ustnej, prepa-
raty i artykuły dentystyczne, środki i detergenty bakteriobój-
cze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Usługi w zakresie 
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, 
organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, 
Usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i re-
klamy, Udzielanie Informacji w sprawach działalności gospo-
darczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działal-
ności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności 
gospodarczej i handlowej, 41 Nauczanie i szkolenia, szkolenia 
w dziedzinie medycyny i stomatologii, szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, Usługi fitness klubów, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
Usługi edukacji zdrowotnej i kształcenia praktycznego, Usługi 
organizacji wykładów, seminariów, sympozjów, spotkań te-
matycznych, konferencji i konsultacji w zakresie medycyny, 
a zwłaszcza stomatologii, promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja i wydawa-
nie prac naukowych związanych z technologią medyczną, 
Wydawanie biuletynów, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja prac naukowych, Publikacja i redagowanie książek, 

Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publika-
cja elektroniczna on-line periodyków i książek, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Interne-
cie, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń 
medycznych, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 43 Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Ośrodki wypoczynkowe, Usługi hoteli i moteli, Usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwa-
terowania tymczasowego, Udzielanie informacji w zakresie 
hoteli, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwa-
cji hoteli, 44 Chirurgia, Dopasowywanie protez, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Konsultacje dentystyczne, Pomoc 
stomatologiczna, Prowadzenie placówek medycznych, Prze-
prowadzanie badań medycznych, Przeprowadzanie diagno-
zy chorób, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z seda-
cją, Udzielania informacji na temat stomatologii, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Świadczenie pomocy medycznej, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opie-
ki zdrowotnej, Udzielanie informacji na temat stomatologii, 
Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące im-
plantów protetycznych, Usługi doradcze dotyczące przyrzą-
dów stomatologicznych, Usługi klinik medycznych, Usługi 
kliniki dentystycznej, usługi lekarskie, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie 
wybielania zębów, Wstawianie kamieni szlachetnych do pro-
tez dentystycznych, Wypożyczanie instrumentów stomatolo-
gicznych, Usługi SPA, Usługi SPA medycznych, Usługi opieki 
medycznej świadczone przez uzdrowiska [SPA], Fizjoterapia, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi do-
radztwa dietetycznego [medycznej], Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, Usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne].

(210) 533512 (220) 2021 09 03
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLONIA OLE! Miesięcznik Kibiców Czarnych Koszul

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.22
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłuma-
czenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe.

(210) 533523 (220) 2021 09 03
(731) CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kopaniny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIANCA
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(531) 27.05.01, 26.15.15, 26.15.25
(510), (511) 19 Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki 
ceramiczne ścienne i podłogowe, Oblicówki niemetalowe, 
okładziny niemetalowe dla budownictwa, Posadzki nieme-
talowe, Mozaiki dla budownictwa.

(210) 533524 (220) 2021 09 03
(731) CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kopaniny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERAMICA BIANCA

(531) 27.05.01, 26.15.15, 26.15.25
(510), (511) 19 Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki 
ceramiczne ścienne i podłogowe, Oblicówki niemetalowe, 
okładziny niemetalowe dla budownictwa, Posadzki nieme-
talowe, Mozaiki dla budownictwa.

(210) 533553 (220) 2021 09 05
(731) CIERPIAŁOWSKI MICHAŁ, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QAP

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi do-
radcze, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Dostarczanie informacji i świad-
czenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Informa-
cje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo 
edukacyjne i szkoleniowe), Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacje w zakresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w związku z planowaniem biznesowym, Świadczenie 
doradczych usług marketingowych dla producentów, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usłu-
gi doradcze dotyczące badań rynku, Usługi doradcze doty-
czące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem 
franszyz, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, 
Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospo-
darczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalno-
ści gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze i konsul-
tingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlo-
wą, Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi dorad-
cze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze w zakresie analizy biznesowej, Usługi doradcze 
w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi do-
radcze związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze 
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi 
doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi in-
formacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-

ru nabywanych towarów, Usługi konsultacyjne i doradcze 
w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi zarządzania i dorad-
cze w działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą (Usługi doradcze w -), 41 Edukacyjne usługi do-
radcze, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi dorad-
cze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 
Usługi doradcze w zakresie szkoleń, 42 Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące technologii żywności, Specjalistyczne 
usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, 
Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i dorad-
czych w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania kompu-
terowego, Usługi doradcze dotyczące planowania obiektów, 
Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, Usłu-
gi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi doradcze 
dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze dotyczące zużycia ener-
gii, Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów 
informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie projektowania 
wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi 
doradcze w zakresie biochemii, Usługi doradcze związane 
z bezpieczeństwem środowiska, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków.

(210) 533554 (220) 2021 09 05
(731) JAROSZYŃSKI MACIEJ, Lubsza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jm

(531) 27.05.01, 27.05.13, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, 42 Usługi ar-
tystów grafików, Usługi graficzne.

(210) 533555 (220) 2021 09 05
(731) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) RZĘSY NA PATENCIE
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, 41 Nauczanie 
i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia 
edukacyjne.

(210) 533557 (220) 2021 09 06
(731) COSMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cosmar
(510), (511) 8 Cążki do obcinania paznokci, Cążki do obcina-
nia skórek przy paznokciach, Nożyczki do paznokci, Nożyczki 
do wycinania skórek przy paznokciach, Gilotynki do paznokci, 
Pincety, Zestawy do manicure i pedicure, Akcesoria do pielę-
gnacji paznokci i skórek przy paznokciach, Elektryczne i nie-
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elektryczne polerki do paznokci, Pilniki do paznokci, Elektrycz-
ne i nieelektryczne przybory do depilacji, Depilatory, Przybory 
ręczne do układania włosów, Lokówki, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej (w tym za pośrednictwem Internetu) 
następujących towarów: kosmetyki, produkty perfumeryjne, 
mydła, maści, woski i kremy do celów kosmetycznych, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji i ochrony paznokci, lakiery, 
zmywacze i ozdoby do paznokci, tipsy, sztuczne paznokcie, 
kleje do sztucznych paznokci, środki do polerowania i wygła-
dzania paznokci, preparaty do depilacji, preparaty i akcesoria 
do makijażu i demakijażu, dekoracje do celów kosmetycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji i ochrony skóry, wło-
sów i paznokci, przyrządy do obcinania, piłowania, szlifowania 
i polerowania paznokci, przyrządy do obcinania skórek przy 
paznokciach, przyrządy do obcinania włosów oraz do depila-
cji, zestawy do manicure i pedicure, akcesoria do pielęgnacji 
paznokci i skórek przy paznokciach.

(210) 533558 (220) 2021 09 06
(731) CHEMIA-ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO detergent

(531) 03.11.17, 01.15.24, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 Preparaty do usuwania kamienia kotłowego 
do celów gospodarstwa domowego, Proszki do prania, Dodatki 
do prania, Środki do namaczania prania, Preparaty chemiczne 
do prania, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Kulki do pra-
nia z detergentem, Substancje do użytku w praniu, Preparaty 
wybielające i inne substancje do użytku w praniu, Chusteczki 
do prania zapobiegające utracie koloru, Detergenty, Detergenty 
do użytku domowego, Detergenty piorące do użytku w go-
spodarstwie domowym, Detergenty w stanie stałym o prze-
dłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, De-
tergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz 
inne niż do celów medycznych, Środki konserwujące do skóry, 
Preparaty czyszczące do skóry [materiału], Aerozole do odświe-
żania i oczyszczania skóry, Chusteczki nasączone środkiem 
do nabłyszczania skóry, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty 
do oczyszczania rur odpływowych, Odplamiacz, 5 Detergenty 
bakteriobójcze, Detergenty do celów medycznych.

(210) 533566 (220) 2021 09 06
(731) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKIE SKARBY ZIEMI terravita

(531) 27.05.01, 25.01.15, 29.01.13, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.16, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 
26.11.12

(510), (511) 30 Czekolada, cukierki, pralinki, karmelki, batony 
czekoladowe, krem czekoladowy, krem czekoladowo-orze-
chowy, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, krakersy 
w czekoladzie, ciasteczka, słodycze, słodycze na choinkę, po-
lewy czekoladowe, wyroby czekoladopodobne, czekoladki, 
figurki czekoladowe, sezamki, galaretki jako słodycze.

(210) 533569 (220) 2021 09 06
(731) YE ZHONGBIAO, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JP JINGPAI

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież, Obuwie.

(210) 533578 (220) 2021 09 06
(731) KASPRZYCKA-ROSIKOŃ GRAŻYNA ROSIKON PRESS, 

Izabelin
(540) (znak słowny)
(540) SZLAK NADZIEI
(510), (511) 16 Czasopisma, Publikacje drukowane, Książki, 
Podręczniki [książki], Dzienniki, Periodyki, Gazety, Komiksy, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Fotografie, Karty pocztowe, 
Kalendarze, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Ma-
teriały do introligatorstwa, Materiały do pisania, Materiały 
do rysowania, Materiały drukowane, Materiały piśmienne, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Okładki, ob-
woluty [artykuły papiernicze], Papier, Torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
Transparenty z papieru, Karton, zakładki do książek, Zakładki 
do stron, Broszury, Widokówki, Inne wydawnictwa prasowe 
oraz reklamowe, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Al-
bumy do wklejania, Kartki z życzeniami, Kartki okolicznościo-
we, Katalogi, Mapy geograficzne, Obrazy [malarstwo], opra-
wione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Plansze, płytki grawerskie, 
Plany, Prospekty, Reprodukcje graficzne, Rysunki, Stemple 
do pieczętowania, Usuwalne znaczki (stemple), Wzory do ha-
ftowania, Wzory do kalkowania, Znaczki pocztowe, Szablony 
[artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, Ulotki, 
Papeteria, Galanteria papiernicza, Artykuły introligatorskie, 
Pamiętniki, Terminarze drukowane, Zeszyty do pisania lub 
rysowania, Podkładki do pisania z klipsem, Podkładki na biur-
ko, Podstawki pod kufle do piwa, Podkładki pod nakrycie 
z papieru, Maty stołowe z papieru i lektury, Flagi dekoracyjne 
z papieru, Drukowane publikacje promocyjne, Drukowane 
publikacje reklamowe, Biuletyny informacyjne, Drukowane 
foldery informacyjne, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 
Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Notatniki [notesy], Dru-
kowane emblematy, Pocztówki i widokówki, Teczki papiero-
we, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], Koperty [artykuły piśmienne], Podstawki do dłu-
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gopisów i ołówków, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty 
na dokumenty, Skoroszyty, Bloczki karteczek samoprzylep-
nych [artykuły biurowe], Bloczki notatnikowe, Bloczki do no-
towania, Fiszki [materiały piśmienne], Przybory szkolne [arty-
kuły piśmienne], Torby papierowe, Znaczki metalowe (pinsy), 
Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], Pojemniki na długo-
pisy, Pojemniki na ołówki, Pudelka na pióra, ołówki i długopi-
sy, Pudełka z papieru lub kartonu, 41 Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi muzeów 
[wystawy], Usługi w zakresie organizowania wystaw innych 
niż w muzeach, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Pisanie scenariuszy, Pisanie sce-
nariuszy do celów innych niż reklamowe, Organizowanie 
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Informacja o edukacji, Nauczanie indywidual-
ne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Dystrybucja filmów, 
Produkcja filmów, innych niż, reklamowe, Produkcja seriali, 
Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, 
Sporządzanie napisów [np. do filmów], Udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, Montaż taśm wideo, Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Usługi rozrywkowe, Radiowe programy rozrywkowe, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Realizacja i wystawianie 
spektakli, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spek-
takli rewiowych, Organizacja, montaż, produkcja i prowadze-
nie teleturniejów, imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, kulturalnych, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizacja i prowadzenie 
szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym udzia-
łem widzów i słuchaczy, Usługi pokazów filmowych, Usługi 
studia nagrań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi 
wynajmu nagrań, Usługi edukacyjne świadczone przez szko-
ły, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Studia filmowe, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Fotoreportaże, 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Organizowanie imprez o charakterze edu-
kacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych pro-
gramów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i komunikacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Produkcja widowisk, 
42 Usługi techniczne związane z prowadzeniem portali inter-
netowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpo-
średnio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji 
interaktywnej, Programowanie komputerów, Utrzymanie oraz 
udostępnianie oprogramowania komputerowego, Konwer-
sja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Usługi 
udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka 
internetowa, Usługi dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwerów i portali internetowych, Usługi tworzenia, 
utrzymywania, opracowywania portali internetowych, Zarzą-
dzanie portalem internetowym, Usługi w zakresie tworzenia 
i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie administrowania stronami internetowymi.

(210) 533579 (220) 2021 09 06
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI DuoMaG B6

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 26.01.01, 
26.01.03, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 533580 (220) 2021 09 06
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.10, 26.04.22

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 533581 (220) 2021 09 06
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 
26.11.01, 26.11.21, 26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 533582 (220) 2021 09 06
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI HesperoVen 5 max



82 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT41/2021

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 
27.07.01, 26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 533585 (220) 2021 09 06
(731) POSIADALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wykno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT FRAME

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.11, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 6 Formy, Ramy metalowe do budynków, Meta-
lowe, strukturalne ramy budowlane, Metalowe ramy regałów 
[inne niż meble], Prefabrykowane metalowe budowlane zesta-
wy montażowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, trans-
port], Magazynowe palety metalowe, Systemy regałów [struk-
tury] metalowe do magazynowania, Stalowe silosy magazyno-
we, Rozszerzalne siatki metalowe, Cienka siatka druciana, Ekrany, 
siatki przeciw owadom metalowe, Siatki metalowe, Metalowe 
bariery zapobiegające wtargnięciom, Bariery metalowe na au-
tostrady, Balustrady metalowe, Balustrady metalowe do balko-
nów, Balustrady metalowe do mostów, Balustrady metalowe 
do ogrodzeń, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], Meta-
lowe tablice reklamowe [niepodświetlane], Tablice reklamowe 
[metalowe banery], Znaki reklamowe z metalu [niemechanicz-
ne, nieświecące], Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i rekla-
mowe, z metalu, Banery reklamowe metalowe [konstrukcje], 
Metalowe materiały na ogrodzenia, Metalowe panele ogrodze-
niowe, Metalowe słupy ogrodzeniowe, Ogrodzenia balkonowe 
(Metalowe -), Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia z drutu, Pod-
pory metalowe do słupków ogrodzeniowych, 7 Maszyny mon-
tażowe, Zautomatyzowane maszyny montażowe, Pojemniki 
montażowe do przenoszenia towarów, Siatki druciane do taśm 
przenośników, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, 
Barwienie metali [nie malowanie], Blacharstwo, Chromowanie, 
Cięcie metalu, Cieplna obróbka metali, Dostarczanie informacji 
dotyczących obróbki materiałów, Formowanie metali na zimno, 
Frezowanie, Galwanizacja, Metalizacja, Miedziowanie, Nakłada-
nie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i na-
rzędzia, Nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale 
i tworzywa sztuczne, Naparowywanie próżniowe powierzchni 
metalowych, Niklowanie twarde powierzchni metali, Obróbka 
cieplna metalowych rur i przewodów rurowych, Obróbka ciepl-
na powierzchni metali, Obróbka cieplna i nakładanie powłok 
na stal, Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, Obrób-
ka [kształtowanie] metalu, Obróbka metalu [odpuszczanie], Ob-
róbka metalu [kucie], Obróbka metalu [kształtowanie], Obróbka 
metali, Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka metalurgiczna, 
Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka skrawaniem 
części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], Od-
lewanie metali, Platerowanie i laminowanie metali, Platerowanie 
strony zewnętrznej i wewnętrznej rur i przewodów rurowych 
z metalu, Polerowanie metali, Polerowanie stali nierdzewnej, Po-
lerowanie ścierne powierzchni metalowych, Tłoczenie metalu, 
Usługi formowania na zamówienie, Usługi spawalnicze, Usługi 
odlewnicze, Usługi topienia metali, Usuwanie powłok z mebli, 
Wiercenie w metalach, Wykańczanie metali, Wykańczanie po-
wierzchni poprzez młotkowanie, Wykańczanie powierzchni ar-
tykułów metalowych, Wypalanie ceramiki, Wytłaczanie stopów 
metali, Wytapianie metali.

(210) 533586 (220) 2021 09 06
(731) POSIADALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wykno

(540) (znak słowny)
(540) Tulo
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Betonowe płyty do na-
wierzchni drogowych, Płyty betonowe, Płyty brukowe, nie-
metalowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów nie-
metalowych.

(210) 533587 (220) 2021 09 06
(731) POSIADALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wykno

(540) (znak słowny)
(540) Taurus
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Betonowe płyty do na-
wierzchni drogowych, Płyty betonowe, Płyty brukowe, nie-
metalowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów nie-
metalowych.

(210) 533588 (220) 2021 09 06
(731) POSIADALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wykno

(540) (znak słowny)
(540) Libra
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Betonowe płyty do na-
wierzchni drogowych, Płyty betonowe, Płyty brukowe, nie-
metalowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów nie-
metalowych.

(210) 533589 (220) 2021 09 06
(731) POSIADALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wykno

(540) (znak słowny)
(540) Marcelo
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Betonowe płyty do na-
wierzchni drogowych, Płyty betonowe, Płyty brukowe, nie-
metalowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów nie-
metalowych.

(210) 533590 (220) 2021 09 06
(731) POSIADALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wykno

(540) (znak słowny)
(540) Camino
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Betonowe płyty do na-
wierzchni drogowych, Płyty betonowe, Płyty brukowe, nie-
metalowe, Płyty do brukowania wykonane z materiałów nie-
metalowych.

(210) 533740 (220) 2021 09 09
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) VEGTAIL
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Bu-
liony, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony 
na bazie orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, 
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Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy 
ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta ki-
szona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, 
Desery wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszero-
wane warzywa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, 
Ekstrakty do zup, Ekstrakty warzywne do gotowania, Eks-
trakty z pomidorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, 
Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe 
dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe po-
siłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe produkty 
z warzyw, Grzyby gotowe do spożycia, Gulasze, Gulasz bły-
skawiczny, Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, 
Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, 
Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzo-
na w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kim-
chi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców przetworzo-
nych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do go-
towania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncen-
traty rosołowe, Koncentraty soków warzywnych do kon-
sumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobiowe, Konserwowa-
ne warzywa, Konserwy, marynaty, Konserwy z owocami, 
Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, Krojone owo-
ce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Lukrowane 
(Owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe 
w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania 
wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owo-
ców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki 
przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów 
przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z prze-
tworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mie-
szanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mlecz-
ne, Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orze-
chy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, 
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowa-
ne, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce 
w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty 
do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów lasko-
wych, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do sma-
rowania składające się głównie z owoców, Pasty do smaro-
wania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty 
do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty mleczne do smaro-
wania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty przyrzą-
dzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, 
Pektyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, 
Płatki jabłkowe, Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Płatki 
ziemniaczane, Pokrojone owoce, Pokrojone sałatki warzyw-
ne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomidory, 
przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory obrane 
ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składają-
ce się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Pra-
żone orzechy ziemne, Preparaty do produkcji bulionów, 
Produkty z suszonych owoców, Proszki owocowe, Proszki 
warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Prze-
ciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie 
mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie 
owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszo-
nych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na ba-
zie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniacza-
ne, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory owocowe 
[dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na bazie 
warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, Purée 
z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniacza-

ne w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki ziem-
niaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzyw-
ne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, 
Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomido-
rowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Su-
szone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, 
Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzat-
ziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzy-
wa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapust-
ne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Wa-
rzywa liofilizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obra-
ne ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzo-
ne, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, 
Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pa-
sty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plaster-
kach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bu-
lion, Wywar z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze 
do napojów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze 
niezawierające produktów mlecznych, Zagęszczone sosy 
pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki 
do sporządzania -), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, 
Warzywa mrożone, Mrożone owoce, głęboko mrożone da-
nia warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głów-
nie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głównie z mię-
sa, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Oleje roślinne 
do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne do celów 
kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne 
do użytku jako substytut mięsa, Substytuty mięsa, Substy-
tuty serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty 
masła, Substytuty margaryny, Seitan [substytut mięsa], Bez-
mleczne substytuty mleka, Roślinne substytuty mleka, 
Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojowe [substytut 
mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substytuty 
nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecz-
nych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko 
z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje na bazie soi 
stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z substytutów mięsa, Batoniki na bazie orze-
chów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki owocowo-
-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery owoco-
wo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Proszki 
owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Kon-
centraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, glazury mleczno-
-owocowe i śmietankowo-owocowe, mrożone dania goto-
we warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, 
konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka du-
szone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty 
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 
Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna 
owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produk-
ty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, 
Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przypra-
wowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane 
mięsem i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada 
w proszku, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie 
ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery 
z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
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[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smako-
we w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Do-
datki smakowe i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czeko-
ladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe 
do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty cze-
koladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe 
[inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, 
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów 
żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aro-
maty do napojów, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjąt-
kiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje 
do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe 
dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe 
do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie ka-
kao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie cze-
kolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe po-
trawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Her-
bata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, 
Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporzą-
dzania napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane 
lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowa-
na lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup 
[sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty 
warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy cze-
koladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smaro-
wania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizo-
wane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki 
mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, 
Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, 
Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka 
żytnia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Ma-
karon gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron ja-
jeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Maka-
rony, Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mię-
sne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki 
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki 
kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki 
przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby 
cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne 
wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie ba-
tonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mro-
żone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, 
Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy 
(wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje czekoladowe, Na-
poje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napo-
je mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie 
kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie 
kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie 
czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Na-
poje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Na-
poje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, 
Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z ka-
kao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukier-
nicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w prosz-
ku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, 

Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w pole-
wie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsia-
ne (Płatki -), Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyska-
wiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy - żyw-
ność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, 
Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania za-
wierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majone-
zu, Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pasty 
na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekola-
dy i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe 
[do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania 
na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęcz-
mienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, 
Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka 
czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Pole-
wa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śnia-
daniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierają-
ce miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śnia-
daniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, 
Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie 
z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty 
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napo-
jów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów pie-
karniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty 
musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Pre-
paraty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, 
Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania 
napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty 
lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty 
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spo-
żywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie 
pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające 
się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające 
się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, 
Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z pro-
duktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski skła-
dające się głównie z makaronu, Przekąski składające się 
głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożo-
wych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożyw-
cze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z pro-
duktów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski 
wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie 
ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygoto-
wany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane 
jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przy-
prawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), Przyprawy spożywcze składające się głównie 
z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszko-
wana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (ja-
pońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remu-
lada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczal-
ny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów 
medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów 
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty 
do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukier-
ki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze go-
towane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci liza-
ków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze 
o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodzi-
ki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, 



Nr  ZT41/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 85

Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncen-
tratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie 
cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarni-
cze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekolado-
wy, Sos [jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos 
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przy-
prawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, 
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, 
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy 
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, 
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy 
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy 
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, 
Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w so-
sie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy 
do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sała-
tek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci 
granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty 
cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytu-
ty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna 
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty 
kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do je-
dzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła 
do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekolado-
wy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smako-
we, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów 
na bazie czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata 
[inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukierni-
cze], Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, 
Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukier-
nicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby 
cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze 
płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z ka-
kao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukier-
nicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do pro-
dukcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża do żywno-
ści do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki -), Żelki, Żyw-
ność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne 
niż olejki eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substy-
tut kawy], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty 
kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje 
na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako 
substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, 
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy 
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowa-
nia jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako 
substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako sub-
stytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substy-
tuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut 
kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzy-
stania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące za-
miennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, Sosy i polewy mleczno-owocowe 
i śmietankowo-owocowe, Sosy mleczno-owocowe i śmie-
tankowo-owocowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromaty-
zowane napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane 
napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców uży-
wane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napo-
je gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bez-
alkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoho-
lowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu 
niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esen-

cje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w po-
staci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smako-
wej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], 
Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, Imi-
tacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, Koncentraty soków owocowych, Kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki 
owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbeto-
wych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholo-
wych, Mineralne (wody -) [napoje], Moszcz, Moszcz konser-
wowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owocowe, 
Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane owo-
cami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, 
Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owo-
cowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owo-
ców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla spor-
towców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, Napoje gazowane (Proszek do wy-
twarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie 
owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów 
i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami 
mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, 
Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Napo-
je na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje 
orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty 
z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje prote-
inowe, Napoje składające się z mieszanki soków owoco-
wych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane prote-
inami, Napoje (Syropy do -), Napoje typu kola [napoje bez-
alkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Na-
poje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające 
witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalko-
holowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe 
napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pa-
stylki do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości al-
koholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomi-
dory (sok -) [napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządza-
nia napojów, Proszki do produkcji napojów bezalkoholo-
wych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki stosowane 
do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, 
Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owo-
ców, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoho-
lowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda mineral-
na, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki wa-
rzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje owo-
cowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy 
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy 
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bez-
alkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], 
Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smo-
othie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody 
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o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów, 
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, 
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, 
Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje 
owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owoco-
we napoje typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje 
typu smoothie.

(210) 533741 (220) 2021 09 09
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) VEGTAJL
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Bulio-
ny, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na ba-
zie orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chip-
sy warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy 
ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta ki-
szona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, 
Desery wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszero-
wane warzywa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Eks-
trakty do zup, Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty 
z pomidorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania wa-
rzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa 
[mięso jako główny składnik], Gotowe produkty z warzyw, 
Grzyby gotowe do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, 
Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzo-
wane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pie-
czona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie 
sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle 
mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncen-
traty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Kon-
centraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe, 
Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentra-
ty zup, Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konser-
wy, marynaty, Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bu-
lionowe, Kostki do zup, Krojone owoce, Krojone warzywa, 
Liofilizowane warzywa, Lukrowane (Owoce -), Marmolada, 
Masło kakaowe, Masła orzechowe w proszku, Masło z orze-
chów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, 
Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z su-
szonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki 
przekąsek składające się z przetworzonych owoców i prze-
tworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne pro-
dukty, Mleko w proszku, Mleko, Nadzienia na bazie owoców 
do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwo-
wane], Napoje mleczne, Napoje z produktów mlecznych, 
Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowane, 
Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwo-
wane, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce 
przetworzone, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia 
do ciast, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z owoców, 
Pasta z orzechów laskowych, Pasty do smarowania na bazie 
warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owo-
ców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawarto-
ścią tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty 
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające 
tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, 
Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pektyna do celów ku-
linarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mieszane, Przetworzo-

ne owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce, Pokrojone 
sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, 
Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomi-
dory obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy goto-
we składające się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki 
ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty do produkcji 
bulionów, Produkty z suszonych owoców, Proszki owocowe, 
Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, 
Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie 
mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych 
owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, 
Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dże-
my], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na bazie wa-
rzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, Purée 
z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniacza-
ne w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki ziem-
niaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzyw-
ne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, 
Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomido-
rowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Su-
szone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Ta-
hini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, 
Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa 
grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa 
liofilizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane 
ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, 
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Wa-
rzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty 
do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, 
konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, 
Wywar z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napo-
jów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawie-
rające produktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, 
Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki do sporządzania -), 
Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, 
Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, 
Mrożone owoce, głęboko mrożone dania warzywne, Mrożo-
ne gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone 
posiłki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne 
do celów spożywczych, Oleje roślinne do celów spożyw-
czych, Zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, For-
mowane teksturowane białko roślinne do użytku jako sub-
stytut mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytu-
ty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty mar-
garyny, Seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty 
mleka, Roślinne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmie-
tany, Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [sub-
stytut mleka], Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmieta-
na [substytuty produktów mlecznych], Napoje na bazie 
owsa [substytuty mleka], Mleko z nasion konopi jako substy-
tut mleka, Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty 
mleka, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów 
mięsa, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami 
posiłków, Sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-wa-
rzywne, Przeciery owocowo-warzywne, Przetwory owoco-
wo-warzywne, Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owo-
cowo-warzywne, Koncentraty soków owocowo-warzyw-
nych do konsumpcji, Mieszanki owocowo-warzywne, Purée 
owocowo-warzywne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, 
Glazury mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, mro-
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żone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, 
w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, 
jabłka duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aro-
maty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły 
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyska-
wiczna owsianka, Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożo-
we, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos przy-
prawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadzie-
wane mięsem i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czeko-
lada w proszku, Czekoladowe wyroby cukiernicze nieleczni-
cze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na ba-
zie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery 
z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smako-
we w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Do-
datki smakowe i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekola-
dowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe 
do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty cze-
koladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne 
niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako 
aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako 
aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Eks-
trakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów 
żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aro-
maty do napojów, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjąt-
kiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje 
do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe 
dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe 
do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie ka-
kao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie cze-
kolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe po-
trawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Her-
bata rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, 
Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporzą-
dzania napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane 
lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana 
lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos 
pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty wa-
rzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekola-
dowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, 
Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, 
których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane 
dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożo-
ne, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodo-
we słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Ma-
jonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka 
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, 
Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron go-
towy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Ma-
karon pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Maka-
rony do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mie-
szanki czekolady na gorąco, Mieszanki do przyrządzania 
mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki 
kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone na-
poje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożo-
ne mleczne desery w formie batonów, Mrożone wyroby 

cukiernicze zawierające lody, Mrożone produkty z ciasta na-
dziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głów-
nie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy de-
serowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musz-
tarda, Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie 
kawy, kakao lub czekolady], Napoje mrożone na bazie cze-
kolady, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone 
na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie 
kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje 
o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje 
zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje 
sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, 
Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze 
słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukier-
nicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzecho-
we wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukier-
nicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaret-
ki -) [słodycze], Owsiane (Płatki -), Owocowe lody, Owsianka, 
Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzyw-
ne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta 
migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do sma-
rowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie 
majonezu, Pasty do sporządzania napojów kakaowych, Pa-
sty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z cze-
kolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekola-
dowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do sma-
rowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używa-
ne jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, 
Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki 
pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub po-
sypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, 
Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki 
śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawie-
rające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki 
śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, 
Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie 
z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty 
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napo-
jów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów pie-
karniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty 
musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Prepa-
raty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, 
Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania na-
pojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lo-
dowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty 
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spo-
żywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie 
pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające 
się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające 
się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, 
Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z pro-
duktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski skła-
dające się głównie z makaronu, Przekąski składające się 
głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożo-
wych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze 
na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produk-
tów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wyko-
nane z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, 
Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany 
chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żyw-
ność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, 
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Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, maryna-
ty), Przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu 
i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żyw-
ność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, 
Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek 
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], 
Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, 
Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania 
[miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycz-
nych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze cze-
koladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane, Słodycze 
lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Słodycze nie-
lecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owoco-
wym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Sło-
dycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, 
Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owoco-
wych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniada-
niowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, 
Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadal-
ny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos ta-
tarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy 
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, 
Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majone-
zu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzecho-
wych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, 
Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressin-
gi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy za-
gęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spa-
ghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym 
w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy 
do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmieta-
nę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Substytut 
kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekola-
dy, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lo-
dów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślin-
ne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, 
Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające 
się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Su-
szony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, 
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztucz-
na czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczni-
czych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksy-
kańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wy-
roby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby 
ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego 
jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyro-
by piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoni-
ki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęsz-
czacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, 
Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża prze-
tworzone, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Zbo-
żowe (Płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aro-
maty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Substytut mar-
cepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina [aldehyd, substy-
tut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów 
na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria 
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku 
jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cy-
korii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe 
do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stoso-
wania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowa-
nia jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania 
jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku 

jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, 
do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, Sosy i polewy mleczno-
-owocowe i śmietankowo-owocowe, Sosy mleczno-owoco-
we i śmietankowo-owocowe, 32 Aperitify bezalkoholowe, 
Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe aroma-
tyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoho-
lowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezal-
koholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje nisko-
kaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki wa-
rzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, 
Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do pro-
dukcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalko-
holowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje 
do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci 
olejków eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowa-
ne soki owocowe, Imitacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, 
Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporzą-
dzania napojów owocowych, Koncentraty soków owoco-
wych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, 
Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napo-
jów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezal-
koholowych, Mineralne (wody -) [napoje], Moszcz, Moszcz 
konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owo-
cowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane 
owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, 
Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości wita-
min, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i so-
lami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne 
na bazie wody, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), 
Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Na-
poje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje 
na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Na-
poje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie 
soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązo-
wego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Na-
poje na bazie soku z imbiru, Napoje orzeźwiające, Napoje 
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje owo-
cowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające 
się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do -), 
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Na-
poje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, 
Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazo-
wane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, 
Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nekta-
ry, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, 
Piwa smakowe, Pomidory (sok -) [napój], Preparaty rozpusz-
czalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji na-
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pojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, 
Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie 
wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napo-
jów na bazie owoców, Shandy [napój składający się z piwa 
i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napo-
je bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa 
woda mineralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napo-
je], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, 
Napoje owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, 
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Sy-
ropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholo-
we], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu 
smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody 
o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów, 
Woda aromatyzowana, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], Woda mineralna, Woda niegazowana, 
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-
-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje 
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.

(210) 533743 (220) 2021 09 09
(731) KUBIAK MIKOŁAJ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANGEL’S LIGHT

(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 4 Świece, Świeczki, Zestawy świeczek, Świe-
ce do oświetlenia, Świece i knoty do oświetlenia, Knoty 
do świec, Knoty do świec [oświetlenie], Świece okolicz-
nościowe, Długie cienkie świece, Świece stołowe, Świece 
perfumowane, Świece zapachowe, Zapachowe świece 
aromaterapeutyczne, Świece w puszkach, Świece pływają-
ce, Świeczki do podgrzewaczy, Świece łojowe, Świece wo-
tywne, Świece zawierające środki do odstraszania owadów, 
Świece pochłaniające dym, 11 Nawilżacze, Elektryczne na-
wilżacze, Elektryczne nawilżacze do użytku domowego, 
Nawilżacze do pomieszczeń [urządzenia], Nawilżacze po-
wietrza, Nawilżacze powietrza [do celów domowych], Na-
wilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, Oczysz-
czacze powietrza, Oczyszczacze powietrza [do użytku do-
mowego], Domowe oczyszczacze powietrza, Elektryczne 
oczyszczacze powietrza, Filtry do oczyszczaczy powietrza, 
Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry powietrza, Filtry po-
wietrza do użytku domowego, Jonizatory do oczyszczania 
powietrza, Części i akcesoria do ww. urządzeń, 21 Dyfuzory 
do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Aromatyzery.

(210) 533754 (220) 2021 09 09
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) BRILUX
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(210) 533756 (220) 2021 09 09
(731) EUROPELL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 01.17.02, 26.13.25
(510), (511) 18 Skóra bydlęca, Imitacje skóry, Skóra synte-
tyczna, Wyprawione skóry, Skóra garbowana, Skóra i imita-
cja skóry, Sztuczna skóra, Skóry zwierzęce, Materiał skórzany, 
Portmonetki skórzane, Skórzane torebki, Walizki skórzane, 
Skóra na meble, Skóra na buty, Aktówki [wyroby skórzane], 
Skórzane walizki podróżne, Wyroby rymarskie ze skóry, Obro-
bione lub półobrobione skóry, Skóra surowa lub półprzetwo-
rzona, Torby i portfele skórzane, Okładziny do mebli ze skóry, 
Meble (Wykończenia ze skóry do -), Skóra sprzedawana w ilo-
ściach hurtowych, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe 
ze skóry, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, 
Płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, Wykończenia i de-
koracje ze skóry do mebli, Skóra wyprawiona w cienkie arku-
sze do użytku w produkcji, Sznurówki skórzane, Portfele skó-
rzane, Paski z imitacji skóry, Paski skórzane [inne niż odzież], 
Skóry tapicerskie i galanteryjne, Skóra samochodowa, Skóry 
stosowane do wykończenia wnętrz i elementów zewnętrz-
nych w jednostkach pływających, 40 Skórnictwo, Barwienie 
skór, Obróbka skór, Wytłaczanie skóry, Garbowanie skóry, Cię-
cie skóry, Pokrywanie skór powłokami ochronnymi, Obróbka 
skóry i futer, Obróbka tekstyliów, skóry i futer, Łączenie na za-
mówienie materiałów skórzanych na rzecz innych.

(210) 533785 (220) 2021 09 10
(731) M.K.N. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBERKING EST 2021

(531) 27.05.01, 27.07.01, 03.01.01, 03.01.16, 24.09.03, 26.03.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, Usługi salonu fryzjerskie-
go dla mężczyzn.

(210) 533788 (220) 2021 09 10
(731) GREAT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.04.09, 26.11.03
(510), (511) 39 Wynajem samochodów, Wynajem samocho-
dów ciężarowych, Wynajem samochodów elektrycznych, 
Wynajem samochodów na wodór.

(210) 533795 (220) 2021 09 10
(731) LA PORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L La Porte

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.16, 27.03.15
(510), (511) 6 Drzwi stalowe, Stalowe drzwi przeciwpożaro-
we, Stalowe drzwi antywłamaniowe, Stalowe drzwi dźwię-
koszczelne, Stalowe drzwi dymnoszczelne, Ościeżnice stalo-
we, Stalowe elementy drzwi, Stalowe wkładki zamka, Klamki 
do drzwi stalowe, Stalowy osprzęt drzwiowy, Progi stalowe, 
Stalowe zamki do drzwi, Zabudowy szachtów instalacyj-
nych, Zabudowy skrzynek na listy, Szyldy stalowe, Portale 
windowe, 19 Portale drzwiowe, Progi drewniane, Okładziny 
drzwiowe laminowane, 37 Montaż zabudów, Montaż portali, 
Montaż drzwi.

(210) 533796 (220) 2021 09 10
(731) KLEMENTOWSKI PRZEMYSŁAW PIEKARNIA 

KACZEŃCOWA, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piekarnia Cukiernia Kaczeńcowa KLEMENTOWSKI

(531) 08.01.01, 11.01.25, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 Ciasto śliwkowe, ciasto biszkoptowe, kruche 
ciasto, lukrowane ciasto, ciasto francuskie, ciasto na ciastka, 
ciasto na chleb, ciastka (ciasto na -), babeczki (ciasto) pła-
skie, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto na słodkie wypieki, 
ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto na bazie jaj, ciasto 
na ciastka (kruche), ciasto [masa do pieczenia], chleb, świeży 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki, chleb żytni, chleb 
razowy, zakwas chlebowy, ciasto na chleb, chleb i bułki, buł-
ki, bułki chrupiące, słodkie bułki, bułki nadziewane, bułki 
z nadzieniem, chrupiące pieczywo, bułeczki słodkie, słodkie 
bułki, sernik, serniki, pączki, drożdżowe bułeczki, ciasta droż-
dżowe z nadzieniem z owoców, piernik.

(210) 533803 (220) 2021 09 10
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  EMERITEN GANG GRUPA SYMPATYKÓW POLONII 

WARSZAWA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 
26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne.

(210) 533816 (220) 2021 09 10
(731) GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dźwirzyno
(540) (znak słowny)
(540) HAVET
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Organizowanie podró-
ży, Transport pasażerski, Rezerwacja miejsc w różnych środ-
kach transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi 
świadczone przez tragarzy, Usługi przewodników turystycz-
nych, Organizowanie zwiedzania atrakcji turystycznych, Wy-
najem samochodów, Wynajem łodzi i innego sprzętu pływa-
jącego, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parko-
waniem samochodów, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Organizacja kwizów, gier i zawodów, Usługi związane z ka-
synami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Obsługa 
salonów gier [sale], Usługi klubów [dyskotek], Usługi związa-
ne z dyskotekami, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], 
Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadza-
nie konkursów piękności, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozryw-
kowe, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
rozrywki, Organizowanie rozrywki, Organizowanie kon-
kursów w celach rozrywkowych, Organizacja konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie i obsługa konferencji, Nocne 
kluby, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Wynajem 
sprzętu sportowego, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Nagrywanie 
na taśmach wideo, Wynajem sprzętu audio i wideo, Wypo-
życzanie nagrań dźwiękowych i wideo, 43 Tymczasowe za-
kwaterowanie, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt cza-
sowy, Hotele, Hostele, Motele, Pensjonaty, Domy gościnne, 
Ośrodki wypoczynkowe, Domy turystyczne, Domy dla ludzi 
starszych, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, 
Rezerwacja zakwaterowania, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Usługi barów i restauracji, Restauracje samoobsłu-
gowe, Bary przekąskowe, Usługi kawiarni, Kafeterie [bufe-
ty], Pizzerie, Stołówki, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, Usługi kateringowe dla 
centrów konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, 
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Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Organizacja przy-
jęć weselnych [miejsca], Wypożyczanie krzeseł, stołów, bieli-
zny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie wyposażenia 
barowego, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Wy-
pożyczanie namiotów, Hotele dla zwierząt.

(210) 533817 (220) 2021 09 10
(731) GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dźwirzyno
(540) (znak słowny)
(540) MAGIA LUBCZYKU
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja 
kwizów, gier i zawodów, Usługi związane z kasynami, grami 
na pieniądze i grami hazardowymi, Obsługa salonów gier 
[sale], Usługi klubów [dyskotek], Usługi związane z dyskoteka-
mi, Informacja o imprezach rozrywkowych, Nauczanie i szko-
lenia, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja i pro-
wadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów pięk-
ności, Organizacja przyjęć, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowa-
nie rozrywki, Organizowanie konkursów w celach rozrywko-
wych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Nocne kluby, Organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Wynajem sprzętu sportowego, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, Nagrywanie na taśmach wideo, Wynajem 
sprzętu audio i wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych 
i wideo, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Hotele, Hostele, Motele, 
Pensjonaty, Domy gościnne, Ośrodki wypoczynkowe, Domy 
turystyczne, Domy dla ludzi starszych, Udostępnianie tere-
nów i sprzętu kempingowego, Rezerwacja zakwaterowania, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barów i re-
stauracji, Restauracje samoobsługowe, Bary przekąskowe, 
Usługi kawiarni, Kafeterie [bufety], Pizzerie, Stołówki, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Udostępnianie obiektów i sprzętu na kon-
ferencje, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Wy-
pożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych na-
czyń, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych, Wypożyczanie namiotów, Ho-
tele dla zwierząt.

(210) 533819 (220) 2021 09 10
(731) GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magia Lubczyku

(531) 05.03.13, 05.03.15, 11.01.05, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja 
kwizów, gier i zawodów, Usługi związane z kasynami, grami 
na pieniądze i grami hazardowymi, Obsługa salonów gier 
[sale], Usługi klubów [dyskotek], Usługi związane z dyskoteka-
mi, Informacja o imprezach rozrywkowych, Nauczanie i szko-
lenia, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja i pro-
wadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów pięk-
ności, Organizacja przyjęć, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowa-
nie rozrywki, Organizowanie konkursów w celach rozrywko-
wych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Nocne kluby, Organizowanie i prowa-
dzenie zjazdów, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Wynajem sprzętu sportowego, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, Nagrywanie na taśmach wideo, Wynajem 
sprzętu audio i wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych 
i wideo, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Hotele, Hostele, Motele, 
Pensjonaty, Domy gościnne, Ośrodki wypoczynkowe, Domy 
turystyczne, Domy dla ludzi starszych, Udostępnianie tere-
nów i sprzętu kempingowego, Rezerwacja zakwaterowania, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barów i re-
stauracji, Restauracje samoobsługowe, Bary przekąskowe, 
Usługi kawiarni, Kafeterie [bufety], Pizzerie, Stołówki, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Udostępnianie obiektów i sprzętu na kon-
ferencje, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Wy-
pożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych na-
czyń, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych, Wypożyczanie namiotów, Ho-
tele dla zwierząt.

(210) 533820 (220) 2021 09 10
(731) GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dźwirzyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natura

(531) 05.05.20, 05.05.22, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki toaletowe, Nielecznicze pro-
dukty toaletowe, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środ-
ki do pielęgnacji włosów, Zestawy kosmetyków, 44 Usługi 
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w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
ozdabiania ciała, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Salony piękności, Usługi spa, Solaria, Usługi salonów 
fryzjersko-kosmetycznych, Wynajem sprzętu do higieny i pie-
lęgnacji urody u ludzi, Doradztwo w zakresie urody, Zdrowot-
ne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej dla ludzi, Usługi medyczne, Usługi terapeutyczne, Ośrodki 
zdrowia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Fizjoterapia, Ma-
saż, Doradztwo żywieniowe, Leczenie w zakresie kontroli wagi 
ciała, Leczenie uzależnień, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Pla-
cówki rekonwalescencji, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Sa-
natoria (Usługi -), Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką 
pielegniarską lub medyczną, Usługi szpitalnych domów opie-
ki, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.

(210) 533862 (220) 2021 09 13
(731) CITY 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CAPPUCCINA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 25.12.25
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, 
Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Stołówki, Usługi 
barów i restauracji, Usługi restauracyjne.

(210) 533863 (220) 2021 09 13
(731) NASZ BROWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UŁAN BROWAR

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, 
Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Imprezy firmowe 

[zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Stołówki, Usługi 
barów i restauracji, Usługi restauracyjne.

(210) 533864 (220) 2021 09 13
(731) CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONKRET GRUPA

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.10
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nie-
ruchomości handlowych, Wynajem lokali na cele biurowe, 
Wynajem budynków, Wynajem pomieszczeń biurowych, 
Wynajem powierzchni biurowej, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Usługi w zakresie zakwatero-
wań, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wynajem sal 
wystawowych, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Budo-
wa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa bu-
dynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, 
Malowanie, Murarstwo, Nadzór budowlany, Budownictwo, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Konserwacja i na-
prawa budynków.

(210) 533865 (220) 2021 09 13
(731) LENARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Len Arte
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie prowa-
dzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakła-
dania restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi w zakre-
sie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi marke-
tingowe w dziedzinie restauracji, 39 Dostarczanie żywności 
przez restauracje, 43 Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Pizzerie, Winiarnie, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie 
gotowania posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napo-
jów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi restaura-
cyjne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi kawiarni, Usługi 
barów i restauracji, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Organizowanie bankietów, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], Kawiarnia.

(210) 533869 (220) 2021 09 13
(731) DURDA ALBERT, Wólka Szczecka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Happy ELITE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.03.20
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
11 Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii.

(210) 533880 (220) 2021 09 14
(731) PALEWICZ PIOTR ATEITIS, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIOLALA MUSIC SPOT

(531) 27.05.01, 29.01.14, 22.01.01, 22.01.10, 22.01.15, 02.01.09
(510), (511) 9 Kable do gitar, Wzmacniacze do gitar baso-
wych, Wzmacniacze gitarowe, Wzmacniacze gitarowe prze-
nośne, 15 Basy [instrumenty muzyczne], Bębny [instrumenty 
muzyczne], Dopasowane pokrowce na instrumenty mu-
zyczne, Drewniane dęte instrumenty muzyczne, Dzwonki 
metalowe [instrumenty muzyczne], Dzwonki ręczne [instru-
menty muzyczne], Elektroniczne keyboardy [instrumenty 
muzyczne], Elektroniczne syntezatory jako instrumenty 
muzyczne, Elektroniczne urządzenia i instrumenty muzycz-
ne, Elektryczne instrumenty muzyczne, Elektryczne i elek-
troniczne instrumenty muzyczne, Elektryczne keyboardy 
[instrumenty muzyczne], Dzwony rurowe [instrumenty mu-
zyczne], Dzwonki [instrumenty muzyczne], Drumle, harfy 
żydowskie [instrumenty muzyczne], Bałałajki [strunowe in-
strumenty muzyczne], Flety proste [instrumenty muzyczne], 
Futerały na instrumenty muzyczne, Grzechotki [instrumenty 
muzyczne], Instrumenty klawiszowe [muzyczne], Instru-
menty muzyczne, Instrumenty muzyczne dęte, Instrumenty 
muzyczne elektroniczne, Instrumenty muzyczne dla dzieci, 
Instrumenty muzyczne sterowane przy pomocy mikro-
procesora, Instrumenty muzyczne zawierające urządzenia 
do modyfikowania sygnałów dźwiękowych, Instrumenty 
muzyczne w stylu zachodnim, Instrumenty muzyczne ste-
rowane komputerowo, Instrumenty muzyczne zawierające 
układy do modyfikacji sygnałów dźwiękowych, Instrumenty 
perkusyjne [muzyczne], Instrumenty muzyczne zawierające 
urządzenia do wytwarzania sygnałów dźwiękowych, Krowie 
dzwonki jako instrumenty muzyczne, Kuranty elektryczne 
[instrumenty muzyczne], Kij deszczowy (instrumenty mu-
zyczne), Kornety [instrumenty muzyczne], Kotły [instrumenty 
muzyczne], Laski z dzwonkami na półokrągłej ramie [instru-
menty muzyczne], Mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 
instrumenty muzyczne, Mechaniczne instrumenty muzycz-
ne, Muzyczne instrumenty perkusyjne, Organy [instrumen-
ty muzyczne], Pedały do bębnów [instrumenty muzyczne], 
Piszczałki [instrumenty muzyczne], Podpórki [oparcia] na in-
strumenty muzyczne, Puzony [instrumenty muzyczne], Rogi 
[instrumenty muzyczne], Steel drum [instrumenty muzycz-

ne], Stroiki [instrumenty muzyczne], Syntezatory [instrumen-
ty muzyczne], Trąbki [instrumenty muzyczne], Tradycyjne 
japońskie instrumenty muzyczne, Trójkąty [instrumenty mu-
zyczne], Urządzenia elektroniczne do syntezowania muzyki 
[instrumenty muzyczne], Akcesoria muzyczne, Struny do gi-
tar, Struny do instrumentów muzycznych, Struny gitarowe 
wykonane ze stali, Struny gitarowe zawierające stal, Pałki 
do bębnów basowych, Pałeczki perkusyjne, Kostki do gitar.

(210) 533886 (220) 2021 09 14
(731) POBURKA JAKUB, Czerwienne
(540) (znak słowny)
(540) Miętowa Górka
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, Pensjonaty, domy go-
ścinne, Usługi pensjonatów, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w pensjonatach.

(210) 533893 (220) 2021 09 14
(731) ZIÓŁKOWSKI WITOLD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIA CZASU

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zegar-
ków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zegarków, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, 37 Naprawa i konserwacja 
biżuterii, Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków.

(210) 533894 (220) 2021 09 14
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES-SCIENCE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE

(531) 26.03.23, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputero-
we, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wymianę informacji, Komputerowe oprogramo-
wanie do chatbotów do symulowania rozmów, Oprogra-
mowanie, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogra-
mowanie biometryczne, Oprogramowanie biznesowe, 
Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramo-
wanie Business Intelligence, Oprogramowanie do analizy 
twarzy, Oprogramowanie do analizy mowy, Oprogramo-
wanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie 
do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do auto-
matyzacji fabryki, Oprogramowanie do automatyzacji 
przemysłowej, Oprogramowanie do automatycznego od-
krywania procesów biznesowych [ABPD], Oprogramowa-
nie do eksploracji danych, Oprogramowanie do elektro-
nicznych systemów wspomagających proces kierowania, 
Oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, Opro-
gramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, 
Oprogramowanie do inteligentnej produkcji, Oprogra-
mowanie do konwersji języka naturalnego na komendy 
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wykonywane przez maszynę, Oprogramowanie do mo-
nitorowania zdrowia, Oprogramowanie do optymalizacji, 
Oprogramowanie do planowania, integrowania i opty-
malizacji aplikacji inteligentne miasto, Oprogramowanie 
do prognoz rynkowych, Oprogramowanie do rzeczywi-
stości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych 
w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem 
świata zewnętrznego, Oprogramowanie do rzeczywisto-
ści rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, 
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej, Opro-
gramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, 
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogra-
mowanie do sterowania maszynami, Oprogramowanie 
do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie 
do sztucznej inteligencji do opieki zdrowotnej, Oprogra-
mowanie do uczenia maszynowego do analizy, Oprogra-
mowanie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie 
do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, Opro-
gramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie 
do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie do zrobotyzo-
wanej automatyzacji procesów [RPA], Oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, 
Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy 
migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci 
komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do au-
tomatyzacji hurtowni danych, Oprogramowanie typu 
sztuczna inteligencja, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące 
stosowania technologii informatycznej, 42 Usługi doradz-
twa informatycznego, Tworzenie i projektowanie indek-
sów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne].

(210) 533895 (220) 2021 09 14
(731) LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK-LAB 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spark-lab The future is bright.

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 42 Analizy chemiczne, Badania chemiczne, Che-
miczne badania analityczne, Usługi w zakresie analizy che-
micznej do wykorzystania w badaniach materiałów, Bada-
nia i analizy naukowe, Badania naukowe, Badania naukowe 
do celów medycznych, Badania naukowe dotyczące chemii, 
Badania naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe 
i przemysłowe, Badania naukowe w dziedzinie farmacji, Ba-
dania naukowe związane z produktami do pielęgnacji wło-
sów, Usługi naukowe i badania w tym zakresie, Prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-roz-
wojowe nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, Prace badawczo-rozwojowe w zakre-
sie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie two-
rzyw sztucznych, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
farmaceutycznej i biotechnologicznej, Prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Usługi badaw-
czo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
farmacji, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie chemii, 

Usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, Usługi 
analityczne w zakresie określania składu chemicznego pły-
nów, Usługi analityczne w zakresie oceny składu chemiczne-
go płynów, Usługi analityczne związane z badaniem składu 
chemicznego płynów, Usługi chemiczne.

(210) 533903 (220) 2021 09 14
(731) IMAGE NIOKOBA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Nico Koba
(510), (511) 21 Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akceso-
ria barowe, 34 Artykuły do użytku z tytoniem, Humidory, Po-
jemniki na tytoń i humidory.

(210) 533905 (220) 2021 09 14
(731) NOBOCOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.01, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 41 Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezer-
wacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie 
tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów.

(210) 533907 (220) 2021 09 14
(731) GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI

(531) 01.17.11, 07.01.24, 29.01.12, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wy-
najmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wy-
najem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszka-
nia], Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie domami 
czynszowymi, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Inwestycje 
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Powiernictwo, Sponsoro-
wanie finansowe, Transakcje finansowe, Usługi finansowania, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie 
finansami, Organizowanie finansowania projektów budow-
lanych, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości, 
Konsultacje budowlane, Informacja budowlana, Zarządzanie 
projektem budowy, Wyrównywanie terenu budowy, Usługi 
zarządzania budową, Doradztwo inżynieryjne (usługi bu-
dowlane), Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków.
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(210) 533908 (220) 2021 09 14
(731) SKAND HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKAND HOUSE

(531) 07.01.24, 24.13.24, 24.13.25, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Domy pre-
fabrykowane niemetalowe, Domy z bali sprzedawane w for-
mie zestawów, Domy z prefabrykatów z drewna [zestawy 
do montażu], Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 
Modułowe domy z bali, Prefabrykowane domy z bali, Nie-
metalowe domy przenośne, Domki ogrodowe wykonane 
z materiałów niemetalowych, 37 Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, 
Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa do-
mów na zamówienie, Budowa fundamentów budynków, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Budowa pomieszczeń, Budowa prywatnych budynków 
mieszkalnych, Budowa przeszklonych pomieszczeń, Budowa 
przybudówek, Budowa ścian, Budowa schodów z drewna, 
Budowa ścian osłonowych, Budowa ścian szczelinowych, 
Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścianek 
działowych, Budowa sklepów, Budowanie domów, Budowa-
nie nieruchomości.

(210) 533909 (220) 2021 09 14
(731) GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXCLUSIVE NIERUCHOMOŚCI

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.02
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wy-
najmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wy-
najem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie do-
mami czynszowymi, Dzierżawa gospodarstw rolnych, In-
westycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Powiernictwo, 
Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Usługi 
finansowania, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Zarządzanie finansami, Organizowanie finansowania pro-
jektów budowlanych, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budownictwo, Budowa 
nieruchomości, Konsultacje budowlane, Informacja bu-
dowlana, Zarządzanie projektem budowy, Wyrównywanie 
terenu budowy, Usługi zarządzania budową, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi doradztwa w za-
kresie budowy budynków.

(210) 533910 (220) 2021 09 14
(731) FABRYKA SŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) fabryka słów WYDAWNICTWO

(531) 15.07.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 16 Albumy, Czasopisma, Gazety, Kalendarze, Kata-
logi, Książki, Materiały drukowane, Nalepki, Naklejki, Notesy, Ob-
razy, Oprawy, Prospekty, Publikacje, Teczki, Skoroszyty, Zakładki 
do książek, Zeszyty, 28 Karty do gry, 35 Agencje reklamowe, Ba-
dania rynku, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, Reklama, Przygotowywanie reklam prasowych, radio-
wych i telewizyjnych, Usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni 
z towarami: artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki, cza-
sopisma, publikacje, książki w formie elektronicznej do czytania 
i słuchania, Usługi prowadzenia za pośrednictwem sieci tele-
informatycznych – sklepu internetowego sprzedaży towarów: 
artykuły papiernicze, materiały biurowe, książki, czasopisma, pu-
blikacje, książki w formie elektronicznej do czytania i słuchania, 
41 Edukacja, Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, Publikowanie książek, Montaż taśm wideo, Nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, Nauczanie, Pisanie tekstów innych 
niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Pu-
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, Edycja tekstów.

(210) 533911 (220) 2021 09 14
(731) GOSKA IWONA FRANCHIE RULES, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FR

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca.

(210) 533926 (220) 2021 09 14
(731) KLEIN KRZYSZTOF, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET SLU WORLD
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(531) 23.01.25, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do ak-
cesoriów odzieżowych, Usługi handlu hurtowego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych.

(210) 533938 (220) 2021 09 14
(731) GUZEK MARTA POLANET, Musuły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Towar na Festyny

(531) 21.01.16, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: kable USB, głośniki, lampiony 
elektryczne, balony z helem, dekoracje na stół z papieru, de-
koracje ścienne 3D wykonane z papieru, dekoracje z papieru 
[flagi], papierowe ozdoby do ciast, girlandy papierowe, torby 
na prezenty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], dekoracje 
wiszące [ozdoby], dekoracje z tworzyw sztucznych do ciast, 
ozdoby do ciast z tworzyw sztucznych, talerze papierowe, 
kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, hamaki, kostiumy 
na bale maskowe i Halloween, nakrycia głowy, opaski na gło-
wę, czapeczki na przyjęcia [odzież], odzież, obuwie, ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, zabawki, balony na przyjęcia, 
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia 
i sztuczne choinki, serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyj-
ne na przyjęcia], trąbki imprezowe, śmieszne gadżety na im-
prezy, tuby strzelające na imprezy, maski kostiumowe, maski 
zabawkowe, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], 
konfetti, bańki mydlane [zabawki], gry, hulajnogi [zabawki], 
konsole do gier, dekoracje cukiernicze do ciast, słodycze nie-
lecznicze, dekoracje kwiatowe [suszone].

(210) 533947 (220) 2021 09 15
(731) CHLEBOWSKA-REJCHERT MARLENA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChemWorld

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne.

(210) 533948 (220) 2021 09 15
(731) IQDX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Maty do akupresury, 27 Maty gimnastycz-
ne, Maty z kauczuku, Maty do jogi, Maty z trzciny, Japoń-
skie maty ze słomy ryżowej (maty tatami), Maty do ćwi-
czeń gimnastycznych, Maty [do pokrywania istniejących 
podłóg], Modułowe maty podłogowe w formie puzzli, 
Maty plecione z kwiatowymi wzorami (hana-mushiro), 
Antypoślizgowe maty podłogowe do użytku pod urzą-
dzeniami, Maty piankowe do użytku na powierzchniach 
placów zabaw.

(210) 533955 (220) 2020 01 17
 (310) 88577958 (320) 2019 08 14 (330) US
(731) BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC., 

Reynoldsburg, US
(540) (znak słowny)
(540) ANNUAL CANDLE DAY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w sklepach sta-
cjonarnych i on-line zapachów do domu i akcesoriów zwią-
zanych z zapachami do domu.

(210) 533965 (220) 2021 09 15
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) AZOXONE 250 SC
(510), (511) 5 Preparaty grzybobójcze, Preparaty grzybo-
bójcze do zabijania szkodników, Preparaty grzybobójcze 
do stosowania w ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze 
do użytku domowego, Środki grzybobójcze, Środki grzy-
bobójcze do użytku w rolnictwie, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Fungicydy, Fungicydy biologicz-
ne, Preparaty do zwalczania pleśni, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów i środków 
grzybobójczych, fungicydów, preparatów do zwalczania 
pleśni.

(210) 533968 (220) 2021 09 15
(731) GÓRECKI WOJCIECH PASIEKA KRZESZOWICKA, 

Krzeszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASIEKA KRZESZOWICKA

(531) 03.13.04, 07.01.01, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.16, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Miód.

(210) 533972 (220) 2021 09 15
(731) DOLATA NIKODEM, Piechcin
(540) (znak słowny)
(540) Szkoła Jazdy JaZDAM
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 533974 (220) 2021 09 15
(731) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASIDOSTAWA.PL

(531) 08.01.07, 18.01.08, 18.01.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Dystrybucja broszur reklamowych, Dystry-
bucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych na ulicy, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Elek-
troniczne przetwarzanie zamówień, Organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Pośred-
nictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Po-
średnictwo w zakresie transakcji handlowych i umów han-
dlowych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
on-line, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi 
w zakresie zamówień on-line, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
zakupowych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i za-
rządzanie nimi, Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi w zakresie za-
mówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki 
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, 39 Doręczanie paczek przez ku-
riera, Dostarczanie towarów przez kuriera, Usługi kurierskie 
dotyczące towarów, Pakowanie artykułów na zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich, Pakowanie produktów 
spożywczych, Pakowanie żywności, Usługi opakowywania 
i pakowania, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transpor-
tu, Pakowanie i opakowywanie towarów, Dostawa żywności, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Dostarczanie żywności przez restauracje, 42 Obsługiwanie 
wyszukiwarek, Opracowywanie systemów przetwarzania 
danych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Restauracje oferujące dania na wynos, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Usługi restauracji fast-fo-
od, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji sprzedają-
cych posiłki na wynos.

(210) 533977 (220) 2021 09 15
(731) WOJTASIŃSKA KATARZYNA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUERTA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z etui na telefony komór-
kowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui na tele-
fony komórkowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paskami [odzież], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paskami [odzież], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czapkami [nakrycia głowy], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czapkami [nakrycia głowy], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z termosami [butelki 
termiczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z termosa-
mi [butelki termiczne], Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kosmetyczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kosmetyczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torebkami na biodra [nerki], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torebkami na biodra [nerki], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z gumkami do włosów, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z gumkami do włosów, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z perfumami.

(210) 533985 (220) 2021 09 15
(731) PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) terapiq.
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 533986 (220) 2021 09 15
(731) JOB KAMIL ECOFACTOR, Pobiednik Wielki 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZKVIT

(531) 05.05.20, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Kol-
portaż próbek, Marketing ukierunkowany, Reklama, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi mar-
ketingowe, Usługi handlu detalicznego i hurtowego zdrowej 
żywności oraz żywności BIO, Usługi promocyjne na odzieży, 
gadżetach, Usługi pośrednictwa w handlu.

(210) 533996 (220) 2021 09 16
(731) DIDUSZKO PAWEŁ, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) BLADII
(510), (511) 41 Publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line.

(210) 533997 (220) 2021 09 14
(731) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Do-
radztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, 
Edukacja religijna, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Infor-
macja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespon-
dencyjne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach 
wideo, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Nocne 
kluby, Obsługa ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, 
Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie 
piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozo-
wanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie za-
jęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem 
pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Spraw-
dziany edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia 
z japońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z internatem, 
Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, 
Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji 

dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, 
Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi 
prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia 
nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy sy-
mulatorów, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fi-
zycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie komponowania 
muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane z dys-
kotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kinemato-
graficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmo-
wanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadionów, 
Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie apara-
tury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypo-
życzanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wy-
pożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu 
audio, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie 
taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie 
[edukacja].

(210) 533998 (220) 2021 09 14
(731) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZAGRYWKI
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Do-
radztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, 
Edukacja religijna, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Infor-
macja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespon-
dencyjne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach 
wideo, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Nocne 
kluby, Obsługa ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, 
Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie 
piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozo-
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wanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamo-
we, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie za-
jęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem 
pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Spraw-
dziany edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia 
z japońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z internatem, 
Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, 
Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, 
Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi 
prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia 
nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy sy-
mulatorów, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fi-
zycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie komponowania 
muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane z dys-
kotekami, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń kinemato-
graficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmo-
wanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadionów, 
Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie apara-
tury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypo-
życzanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wy-
pożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu 
audio, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie 
taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie 
[edukacja].

(210) 533999 (220) 2021 09 16
(731) POTĘPA ŁUKASZ, Cieśle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBO-SERWIS PROFESSIONAL

(531) 15.07.04, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych.

(210) 534005 (220) 2021 09 14
(731) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Do-
radztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, 
Edukacja religijna, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Infor-
macja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy koresponden-
cyjne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, 
Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Nocne kluby, 
Obsługa ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez roz-
rywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scena-
riuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie wycieczek 
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawienia 
teatralne [produkcja], Przedszkola, Publikowanie książek, Pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe 
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Sport 
(wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządza-
nie napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia 
filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii 
picia herbaty], Szkoły z internatem, Świadczenie usług w za-
kresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, 
Tłumaczenie języka migowego, Tresura zwierząt, Udostęp-
nianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie mu-
zyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie 
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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, Udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi 
artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek 
objazdowych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozryw-
ka lub nauczanie], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], 
Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów fil-
mowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie 
komponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi 
związane z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urzą-
dzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów teniso-
wych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowa-
nie stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypo-
życzanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych 
lub do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji te-
atralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów 
kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie ma-
gnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypoży-
czanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wysta-
wianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 
Wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 534007 (220) 2021 09 15
(731) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHEPA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35  Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: sprzęt do nurkowania, rurki 
do nurkowania, przyrządy do nurkowania, aparaty do nurko-
wania, gogle dla nurków, maski dla nurków, okulary pływac-
kie, gogle do pływania, maski do pływania, zaciski na nos 
dla pływaków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, 
ochronne kaski sportowe, kamizelki ratunkowe, kamizelki 
ratunkowe dla nurków, nadmuchiwane kamizelki do użycia 
w ratownictwie, odzież, odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież niemowlęca, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, płasz-
cze kąpielowe, czepki kąpielowe, spodenki kąpielowe, szor-
ty kąpielowe, pantofle kąpielowe, sandały kąpielowe, stroje 
kąpielowe monikini, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiu-
my kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpie-
lowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy kąpielowe dla 
mężczyzn i kobiet, wstawki do kostiumów kąpielowych 

[części odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczęściowe, stro-
je sportowe, kimona, sukienki damskie, spódnice, koszule, 
spodnie, spodenki, T-shirty z krótkim rękawem, bielizna, bie-
lizna nocna, chusty pareo, chusty [odzież], maski ochronne 
[odzież], obuwie, obuwie plażowe, zabawki, zabawki dmu-
chane, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych 
[zabawki], rękawki do pływania, rękawiczki pływackie, koła 
do pływania, koła ratunkowe do użytku rekreacyjnego, urzą-
dzenia pływackie do pływania, akcesoria do pływania, rękawi-
ce płetwy do pływania, kapoki do pływania, płetwy do pły-
wania, łopatki pływackie, artykuły sportowe, piłki sportowe, 
piłki sportowe nadmuchiwane, zabawkowy sprzęt sportowy, 
ochraniacze do uprawiania sportu, sprzęt sportowy.

(210) 534009 (220) 2021 09 15
(731) WAJNERT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzybórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lovsit FURNITURE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki], Gazety, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Kalendarze, Katalogi, Ulot-
ki, Torby papierowe, Materiały piśmienne, Karty, Torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, 18 Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 
Skórzane smycze, Okładziny do mebli ze skóry, 20 Meble, 
Ramy obrazów, Łóżka, Materace, Siedzenia metalowe, Kana-
py, Stoły, Kredensy, Przenośne biurka, Komody, Półki [meble], 
Biblioteczki [regały na książki], Poduszki, Wezgłowia, Kółka sa-
monastawne, nie z metalu, Wsporniki niemetalowe do me-
bli, Szezlongi, Panele drewniane do mebli, Szyldy z drewna 
lub tworzyw sztucznych, Wywieszki [tabliczki ogłoszenio-
we] z drewna lub tworzyw sztucznych, Stoiska wystawowe, 
24 Tkaniny, Pokrowce i narzuty na meble, Pokrycia na meble 
z tkanin, Bielizna pościelowa i koce, Zasłony z tkaniny lub 
tworzyw sztucznych, Poszewki na poduszki, 40 Drukowanie 
zdjęć, Pikowanie tkanin, 42 Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Wzornictwo przemysłowe.

(210) 534014 (220) 2021 09 16
(731) AMETIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMETIS
(510), (511) 44 Doradztwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Poradnictwo 
psychologiczne, Psychoterapia, Terapia psychologiczna dla 
małych dzieci, Usługi psychologów, Usługi w zakresie ocen 
i badań psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii 
pracy, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Psychiatria, 
Usługi psychiatryczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Ochrona 
zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Ośrodki zdrowia, 
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej.
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(210) 534016 (220) 2021 09 15
(731) RACER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) des Concept

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.06
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów, Akcesoria do przechowywa-
nia ubrań, Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ru-
chome, Biblioteczki [regały na książki], Biurka, Biurka do ce-
lów biurowych, Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], 
Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty ku-
chenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, Blaty na szaf-
ki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, Blaty robo-
cze, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty 
wierzchnie do szafek, Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wyko-
nane z materiałów niemetalowych, Drewniane półki i stojaki 
[meble], Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, 
Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przechylne metalowe [części mebli], Drzwi przechylne 
niemetalowe [części mebli], Drzwi przesuwne do mebli, 
Drzwi przesuwne do szaf, Elementy dzielące przestrzeń [me-
ble], Niemetalowe elementy łączące do mebli, Elementy me-
blowe, Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [me-
ble], Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, Elementy 
mocujące do półek, niemetalowe, Fotele, Fotele biurowe, 
Fotele bujane, Fotele ergonomiczne z funkcją masażu na sie-
dząco, Fotele fryzjerskie, Fotele-leżanki do zabiegów kosme-
tycznych, Fotele rozkładane w łóżka, Fotele rozkładane z od-
chylanym oparciem, Fotele rozkładane z podnóżkiem, Fotele 
sako, Fotele wypoczynkowe, Fotele z regulowanym opar-
ciem i podparciem dla nóg [meble], Fronty do szaf i szafek, 
Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty szklane, Garderoby, 
Kanapy, Kanapy rozkładane, Komody, Komody [meble], Ko-
mody ścienne, Komplety mebli do salonu, Komputerowe 
stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Kon-
strukcje półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble], Kon-
tuary [stoły], Kredensy, Kredensy [meble], Kredensy na serwis 
do podawania herbaty [chadansu], Kredensy, toaletki, komo-
dy, Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, Krzesła bankietowe, 
Krzesła biurowe, Krzesła na jednej nodze, Krzesła na kółkach, 
Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kufry [szafki], Ławki, Ławy 
[meble], Łóżka futonowe [meble], Łóżka plażowe, Łóżka, po-
ściel, materace, poduszki, Lustra jako srebrzone szkło, Lustra 
i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, Meble biurowe me-
talowe, Meble do przebieralni, Meble do przechowywania, 
Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do użytku prze-
mysłowego, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble do-
mowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane 
z drewna, Meble drewniane, Meble komputerowe, Meble 
kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne 
na wymiar, Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble 
metalowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble na mia-
rę do zabudowy, Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drew-
niane, Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble ogrodo-
we wykonane z drewna, Meble sypialne, Meble sypialniane 
na miarę do zabudowy, Meble sypialniane na wymiar do za-

budowy, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Nie-
metalowe części mebli, Niemetalowe części półek, Narożniki 
[meble], Niemetalowe narożniki ochronne nakładane na me-
ble, Niemetalowe półki ścienne [meble], Nogi do mebli, Nogi 
krzeseł, Nogi stołowe, Podstawy stołów, Półka na talerze, Pół-
ki biblioteczne, Półki biurowe, Półki do pisania, Półki do prze-
chowywania lodu [meble], Półki do przechowywania [me-
ble], Półki do sprzedaży w zestawach, Półki magazynowe, 
Półki [meble], Półki metalowe, Półki na buty, Półki na książki, 
Półki na żywność, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne 
[meble], Półki sklepowe [regały], Półki wiszące [meble], Półki 
w kształcie kwadratów, Półki z krawędziami do regałów, Półki 
z metalu [meble], Półki z niemetalowych materiałów [meble], 
Ramy do mebli, Regały, Regały do przechowywania, Regały 
drewniane [meble], Regały [meble], Pufy [meble], Pufy typu 
sako, Regały metalowe, Regały metalowe [stojaki z półkami], 
Regały metalowe jako systemy półkowe [meble], Regały 
na gazety, Regały na rośliny, Ścianki działowe do mebli, Sie-
dzenia, Siedzenia [meble], Sofy, Sofy rozkładane, Skrzynie, 
Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoli-
ki kawowe, Stoliki komputerowe, Stoliki nocne, Stoliki pod 
drukarki, Stoliki pod umywalkę [meble], Stoliki przy kanapie, 
Stoliki przyścienne z szufladami, Stoliki salonowe, Stoły, Stoły 
do jadalni, Stoły do pisania, Stoły do pracy, Stoły kuchenne, 
Stoły [meble], Szafki do sypialni, Szafki na buty, Szafki na pły-
ty [meble], Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki ścienne, 
Szafki pod zlewem, Szafki z lustrami, Szafki zamykane, Szafki 
ze schowkami, Szafy, Szafy do dzielenia pomieszczeń, Szafy 
[meble], Toaletki, Toaletki [meble], Dozowniki papieru toale-
towego, mocowane na stałe, metalowe, Kuferki na przybory 
toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Dozowniki papie-
ru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, Płytki 
do łazienki [dywanowe], Płytki korkowe, Płytki wykonane z li-
noleum, Płytki podłogowe wykonane z korka, Płytki wykona-
ne z linoleum do przytwierdzania do podłóg, Płytki wykła-
dzinowe, Płytki podłogowe dywanowe, Płytki dywanowe 
wykonane z gumy, Płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, 
Płytki dywanowe do pokrywania podłóg, Płytki dywanowe 
wykonane z tworzyw sztucznych, Płytki wykonane z lino-
leum do przytwierdzania do ścian, Pisuary, Ścianki prysznico-
we, Wyposażenie łazienek, Umywalki łazienkowe, Wanny ła-
zienkowe, Instalacje łazienkowe, Armatury łazienkowe, Akce-
soria łazienkowe, Umywalki do łazienek, Wanny łazienkowe, 
Umywalki łazienkowe na postumencie, Łazienkowe instala-
cje wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekują-
cych do łazienek, Armatura łazienkowa do kontroli wody, 
Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Umywalki ła-
zienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Szafki łazienkowe 
z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], 42 Projekto-
wanie dekoracji wnętrz, Projektowanie wnętrz komercyj-
nych, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wy-
stroju wnętrz sklepów, Projektowanie architektoniczne deko-
racji wnętrz, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Do-
radztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], 
Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [pro-
jektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru pokrow-
ców na meble [projektowanie wnętrz], 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, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usłu-
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gi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budyn-
ków, Usługi projektowania wnętrz uwzględniające zasady 
feng shui, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży 
detalicznej, Udostępnianie strony internetowej z informacja-
mi w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi informacyjne doty-
czące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów 
projektowania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łącze-
nia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi 
informacyjne i doradcze w tym zakresie, Doradztwo projek-
towe, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo w za-
kresie opracowywania produktów, Planowanie i projektowa-
nie kuchni, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie 
[projektowanie] łazienek, Planowanie [projektowanie] bu-
dynków, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie 
[projektowanie] sklepów, Projektowanie audiowizualnych 
prac twórczych, Projektowanie hoteli, Projektowanie do-
mów, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie 
mebli, Projektowanie umeblowania, Usługi projektowania 
mebli, Usługi w zakresie projektowania domów, Usługi w za-
kresie projektowania budynków, Usługi w zakresie planowa-
nia i projektowania układu dla czystych pomieszczeń, Usługi 
w zakresie projektowania kuchni.

(210) 534017 (220) 2021 09 15
(731) RACER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) DES Concept
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: Akcesoria do przechowywa-
nia ubrań, Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki rucho-
me, Biblioteczki [regały na książki], Biurka, Biurka do celów 
biurowych, Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka 
z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, 
Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, Blaty na szafki prze-
znaczone do użytku ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Bla-
ty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie 
do szafek, Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z mate-
riałów niemetalowych, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi 
do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi prze-
chylne metalowe [części mebli], Drzwi przechylne niemetalo-
we [części mebli], Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuw-
ne do szaf, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Niemetalo-
we elementy łączące do mebli, Elementy meblowe, Elementy 
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy mo-
cujące do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek, 
niemetalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele 
ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele fryzjer-
skie, Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Fotele roz-
kładane w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, 
Fotele rozkładane z podnóżkiem, Fotele sako, Fotele wypo-
czynkowe, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla 
nóg [meble], Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty 
szuflad, Gabloty szklane, Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkłada-
ne, Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety 
mebli do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], 
Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu 
[meble], Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Kredensy, Kreden-
sy [meble], Kredensy na serwis do podawania herbaty [cha-
dansu], Kredensy, toaletki, komody, Krzesełka dla niemowląt, 
Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła na jednej 
nodze, Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, 
Kufry [szafki], Ławki, Ławy [meble], Łóżka futonowe [meble], 

Łóżka plażowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra jako 
srebrzone szkło, Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biuro-
we, Meble biurowe metalowe, Meble do przebieralni, Meble 
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia, 
Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble 
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble do-
mowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble kompu-
terowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, 
Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją wy-
sokości, Meble metalowe, Meble modułowe [kombinowane], 
Meble na miarę do zabudowy, Meble ogrodowe, Meble ogro-
dowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane z metalu, Me-
ble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sypialne, Meble 
sypialniane na miarę do zabudowy, Meble sypialniane na wy-
miar do zabudowy, Metalowe przegródki do półek [części 
mebli], Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części półek, 
Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki ochronne nakłada-
ne na meble, Niemetalowe półki ścienne [meble], Nogi 
do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Podstawy stołów, Półka 
na talerze, Półki biblioteczne, Półki biurowe, Półki do pisania, 
Półki do przechowywania lodu [meble], Półki do przechowy-
wania [meble], Półki do sprzedaży w zestawach, Półki maga-
zynowe, Półki [meble], Półki metalowe, Półki na buty, Półki 
na książki, Półki na żywność, Półki niemetalowe [meble], Półki 
ścienne [meble], Półki sklepowe [regały], Półki wiszące [me-
ble], Półki w kształcie kwadratów, Półki z krawędziami do re-
gałów, Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych materia-
łów [meble], Ramy do mebli: Regały, Regały do przechowy-
wania, Regały drewniane [meble], Regały [meble], Pufy [me-
ble], Pufy typu sako, Regały metalowe, Regały metalowe 
[stojaki z półkami], Regały metalowe jako systemy półkowe 
[meble] Regały na gazety, Regały na rośliny, Ścianki działowe 
do mebli, Siedzenia, Siedzenia [meble], Sofy, Sofy rozkładane, 
Skrzynie, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Stoliki, Stoliki do her-
baty, Stoliki kawowe, Stoliki komputerowe, Stoliki nocne, Stoli-
ki pod drukarki, Stoliki pod umywalkę [meble], Stoliki przy ka-
napie, Stoliki przyścienne z szufladami, Stoliki salonowe, Stoły, 
Stoły do jadalni, Stoły do pisania, Stoły do pracy, Stoły kuchen-
ne, Stoły [meble], Szafki do sypialni, Szafki na buty, Szafki 
na płyty [meble], Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki ścien-
ne, Szafki pod zlewem, Szafki z lustrami, Szafki zamykane, 
Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy do dzielenia pomieszczeń, 
Szafy [meble], Toaletki, Toaletki [meble], Dozowniki papieru 
toaletowego, mocowane na stałe, metalowe, Kuferki na przy-
bory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Dozowniki 
papieru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, Płyt-
ki do łazienki [dywanowe], Płytki korkowe, Płytki wykonane 
z linoleum, Płytki podłogowe wykonane z korka, Płytki wyko-
nane z linoleum do przytwierdzania do podłóg, Płytki wykła-
dzinowe, Płytki podłogowe dywanowe, Płytki dywanowe 
wykonane z gumy, Płytki dywanowe wykonane z tekstyliów, 
Płytki dywanowe do pokrywania podłóg, Płytki dywanowe 
wykonane z tworzyw sztucznych, Płytki wykonane z lino-
leum do przytwierdzania do ścian, Pisuary, Ścianki prysznico-
we, Wyposażenie łazienek, Umywalki łazienkowe, Wanny ła-
zienkowe, Instalacje łazienkowe, Armatury łazienkowe, Akce-
soria łazienkowe, Umywalki do łazienek, Wanny łazienkowe, 
Umywalki łazienkowe na postumencie, Łazienkowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekujących 
do łazienek, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Rozpyla-
cze nakładane na baterie łazienkowe, Umywalki łazienkowe 
[elementy instalacji sanitarnych], Szafki łazienkowe z umywal-
kami [podłączonymi do źródła wody], 42 Projektowanie de-
koracji wnętrz, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projekto-
wanie wnętrz budynków, Projektowanie wystroju wnętrz 
sklepów, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projekto-
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wanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Doradztwo w zakresie 
doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projek-
towanie wnętrz], Usługi architektury wnętrz, Usługi projekto-
wania wnętrz budynków, Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi 
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie 
projektowania wnętrz butików, Usługi w zakresie architektury 
i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wy-
stroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wy-
stroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania 
dotyczące wnętrz sklepów, Świadczenie usług w zakresie pro-
jektowania wnętrz budynków, Usługi projektowania wnętrz 
uwzględniające zasady feng shui, Usługi w zakresie projekto-
wania wnętrz dla branży detalicznej, Udostępnianie strony 
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, 
Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi infor-
macyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia 
do celów projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projekto-
wania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym za-
kresie, Doradztwo projektowe, Badania dotyczące projekto-
wania, Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, 
Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie [projektowa-
nie] kuchni, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] re-
stauracji, Planowanie [projektowanie] sklepów, Projektowanie 
audiowizualnych prac twórczych, Projektowanie hoteli, Pro-
jektowanie domów, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, 
Projektowanie mebli, Projektowanie umeblowania, Usługi 
projektowania mebli, Usługi w zakresie projektowania do-
mów, Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi 
w zakresie planowania i projektowania układu dla czystych 
pomieszczeń, Usługi w zakresie projektowania kuchni.

(210) 534019 (220) 2021 09 16
(731) ŚWIĄTEK JAKUB PARTYDRIVER, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTYDRIVER

(531) 26.01.02, 26.01.10, 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 12 Samochody do transportu lądowego,  
39 Holowanie i transport samochodów w ramach usług 
pomocy drogowej, Organizowanie samochodowego trans-
portu pasażerskiego, Pasażerski transport samochodowy, 
Transport podróżnych samochodem, Transport samocho-
dowy, Transport wynajętych samochodów, Usługi transpor-
tu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie dostarczania 
informacji dotyczących transportu samochodowego.

(210) 534021 (220) 2021 09 15
(731) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) SHEPA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: sprzęt do nurkowania, rurki 
do nurkowania, przyrządy do nurkowania, aparaty do nurko-
wania, gogle dla nurków, maski dla nurków, okulary pływackie, 
gogle do pływania, maski do pływania, zaciski na nos dla pły-
waków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, ochronne 
kaski sportowe, kamizelki ratunkowe, kamizelki ratunkowe dla 
nurków, nadmuchiwane kamizelki do użycia w ratownictwie, 
odzież, odzież męska, damska i dziecięca, odzież niemowlęca, 
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, czepki ką-
pielowe, spodenki kąpielowe, szorty kąpielowe, pantofle kąpie-
lowe, sandały kąpielowe, stroje kąpielowe monikini, kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn, okrycia zakładane na kostiumy kąpie-
lowe, kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiu-
my kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, wstawki do kostiumów 
kąpielowych [części odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczę-
ściowe, stroje sportowe, kimona, sukienki damskie, spódnice, 
koszule, spodnie, spodenki, T-shirty z krótkim rękawem, bielizna, 
bielizna nocna, chusty pareo, chusty [odzież], maski ochronne 
[odzież], obuwie, obuwie plażowe, zabawki, zabawki dmucha-
ne, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [za-
bawki], rękawki do pływania, rękawiczki pływackie, koła do pły-
wania, koła ratunkowe do użytku rekreacyjnego, urządzenia 
pływackie do pływania, akcesoria do pływania, rękawice płetwy 
do pływania, kapoki do pływania, płetwy do pływania, łopat-
ki pływackie, artykuły sportowe, piłki sportowe, piłki sportowe 
nadmuchiwane, zabawkowy sprzęt sportowy, ochraniacze 
do uprawiania sportu, sprzęt sportowy.

(210) 534022 (220) 2021 09 15
(731) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qso

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: odzież, odzież męska, dam-
ska i dziecięca, odzież niemowlęca, kąpielówki, kostiumy 
kąpielowe, płaszcze kąpielowe, czepki kąpielowe, spodenki 
kąpielowe, szorty kąpielowe, pantofle kąpielowe, sandały 
kąpielowe, stroje kąpielowe monikini, kostiumy kąpielowe 
dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielo-
we dla mężczyzn, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, 
kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, wstawki do kostiumów ką-
pielowych [części odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczę-
ściowe, stroje sportowe, kimona, sukienki damskie, spódni-
ce, koszule, spodnie, spodenki, T-shirty z krótkim rękawem, 
bielizna, bielizna nocna, chusty pareo, chusty [odzież], maski 
ochronne [odzież], obuwie, obuwie plażowe.

(210) 534023 (220) 2021 09 15
(731) ROSŁANIEC MONIKA MAŁGORZATA, Otwock
(540) (znak słowny)
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(540) Qso
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: odzież, odzież męska, dam-
ska i dziecięca, odzież niemowlęca, kąpielówki, kostiumy 
kąpielowe, płaszcze kąpielowe, czepki kąpielowe, spodenki 
kąpielowe, szorty kąpielowe, pantofle kąpielowe, sandały 
kąpielowe, stroje kąpielowe monikini, kostiumy kąpielowe 
dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy kąpielo-
we dla mężczyzn, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, 
kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, wstawki do kostiumów ką-
pielowych [części odzieży], stroje plażowe, stroje jednoczę-
ściowe, stroje sportowe, kimona, sukienki damskie, spódni-
ce, koszule, spodnie, spodenki, T-shirty z krótkim rękawem, 
bielizna, bielizna nocna, chusty pareo, chusty [odzież], maski 
ochronne [odzież], obuwie, obuwie plażowe.

(210) 534025 (220) 2021 09 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowny)
(540) Bakto I-STOP
(510), (511) 1 Dodatki glebowe, Mieszanki regulujące wzrost 
roślin, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, Prepa-
raty stosowane do uzdatniania gleby, Preparaty użyźniające 
glebę, Preparaty do wzmacniania roślin, Produkt mikrobiolo-
giczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, Produkty stymulujące rozwój 
roślin, Produkt o działaniu poprawiającym strukturę gleby, 
Preparaty poprawiające kondycję gleby, Środki do uzdatnia-
nia gleby do celów rolniczych, Środki do uzdatniania gleby 
do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatnia-
nia gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, Środki 
do wspomagania wzrostu roślin, Środki poprawiające kondy-
cję gleby, Środki poprawiające kondycję gleby do użytku rol-
niczego, Środki ulepszające glebę, Środki wzmacniające dla 
roślin, Preparaty do użyźniania gleby, Kondycjonery gleby, 
Preparaty poprawiające zdrowotność roślin, 5 Insektycydy, 
Insektycydy do użytku w rolnictwie, Preparaty chemiczne 
do zwalczania szkodników, Preparaty do niszczenia szkodni-
ków, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, Środ-
ki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki chemiczne 
modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, 
Środki do tępienia szkodników.

(210) 534026 (220) 2021 09 16
(731) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM FLEXI food

(531) 05.03.14, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 29 Soczewica, Soczewica konserwowana, So-
czewica suszona, Ciecierzyca, przetworzona, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso gotowane, Gotowe 

posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Mięso gotowe 
do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso 
konserwowane, Mięso pieczone, Mięso pokrojone w plastry, 
Mięso wędzone, Mięso z indyka, Mięso w puszce [konser-
wy], Mięso solone, Paczkowane mięso, Przyrządzone mię-
so konserwowe w puszce, Smażone mięso, Suszone mięso, 
Gotowany indyk, Gotowe posiłki gotowane składające się 
głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z in-
dyka, Hamburgery z indyka, Indyk, Indyk pieczony, Mrożony 
indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk, Ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, Przetworzone owady i larwy, Zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, 
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Oleje i tłuszcze jadal-
ne, 30 Dania na bazie ryżu, Gotowe dania z ryżu, Ryż, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Przetworzone ziarna zbóż do pokar-
mów spożywanych przez ludzi, Przetworzone ziarna, Mięso 
w cieście [gotowe], Mięso z warzywami w cieście [pot pie], 
Mięso zapiekane w cieście, Kanapki z indykiem, Gotowe po-
trawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] 
ryż, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodat-
kiem mięsa, ryby lub warzyw, Produkty żywnościowe z ryżu, 
Potrawy składające się głównie z ryżu, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wy-
konane z ryżu, Pudding ryżowy, Puddingi ryżowe, Ryż goto-
wany na parze, Zapakowane zestawy obiadowe składające 
się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub 
warzywa, Kasza bulgur, Kasza gryczana, Kasza kukurydziana, 
Kasza manna, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], 
Kuskus [kasza], Przetworzona kasza manna.

(210) 534027 (220) 2021 09 16
(731) BARANOWSKI PAWEŁ TOOLS4WOOD, Łęgowo
(540) (znak słowny)
(540) tools4wood
(510), (511) 8 Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługi-
wane).

(210) 534046 (220) 2021 09 16
(731) KOSTERA JULIA BEAUYOU, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beauyou

(531) 27.05.01, 05.05.02, 05.05.21
(510), (511) 3  Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów 
kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, 
Basma [barwnik kosmetyczny], Bazy do perfum kwiatowych, 
Błyszczyki do ust, Brokat do ciała, Brokat do paznokci, Bursztyn 
[wyroby perfumeryjne], Chusteczki dla niemowląt nasączone 
preparatami do czyszczenia, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, Cytrynowe olejki eteryczne, Dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, Esencja mięty [olejek ete-
ryczny], Esencje eteryczne, Etui na szminkę, Farby do ciała (ko-
smetyczne), Farby do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny], 
Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Kleje do celów kosme-
tycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, Korund [materiał 
ścierny], Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makija-
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żu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kremy 
kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Lakier do włosów, 
Lakiery (Środki do usuwania-), Lakiery do paznokci, Maski ko-
smetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mięta do wyro-
bów perfumeryjnych, Mleczko migdałowe do celów kosme-
tycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
Mydła, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydło dezodory-
zujące, Mydło migdałowe, Naklejane ozdoby do paznokci, 
Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, Olejek bergamoto-
wy, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, 
Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek terpentynowy [pre-
parat odtłuszczający], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki 
do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, Olejki toaletowe, Ołówki do brwi, Papier 
do polerowania, Papier ścierny szmerglowy, Paski odświeża-
jące oddech, Paski wybielające zęby, Pasta do zębów, Pasty 
do skór, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płótno szmerglowe, 
Płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], Płukanki do oczu, 
nie do celów medycznych, Płynne farby lateksowe do cia-
ła do celów kosmetycznych, Płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomadki 
do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Popiół wulkaniczny 
do czyszczenia, Powietrze sprężone w puszce do czyszczenia 
i odkurzania, Preparaty antystatyczne do celów domowych, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowe-
go, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Prepa-
raty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do na-
błyszczania liści roślin, Preparaty do nadawania połysku, Pre-
paraty do odbarwiania, Preparaty do odymiania [perfumy], 
Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do prostowania 
włosów, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty 
fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, Preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder do twa-
rzy, Rzęsy sztuczne, Sole kąpielowe do celów innych niż leczni-
cze, Sole wybielające, Suche szampony, Szampony, Sztuczne 
paznokcie, Środki czyszczące do higieny intymnej, nieleczni-
cze, Środki do czyszczenia zębów, Środki do konserwacji skóry 
[pasty], Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Świece 
do masażu do celów kosmetycznych, Talk kosmetyczny, Tłusz-
cze do celów kosmetycznych, Tusze do rzęs, Waciki do celów 
kosmetycznych, Waciki nasączone środkami do demakijażu, 
Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda 
lawendowa, Woda perfumowana, Woda utleniona do celów 
kosmetycznych, Wosk do butów, Wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, Zmywacze 
do paznokci, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki pod oczy 
do celów kosmetycznych, 4 Knoty do lamp, Knoty do świec, 
Światełka nocne [świeczki], Świece, Świece zapachowe, Wosk 
do oświetlania, Wosk pszczeli, Wosk pszczeli stosowany w pro-
dukcji kosmetyków, Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece],  
14 Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety [biżuteria], Biżuteria 
do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, Biżuteria i wyroby jubiler-
skie, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kości słoniowej, 
Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki [biżuteria], Branso-
letki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Brosz-
ki [biżuteria], Czasomierze [zegarki], Kasetki na biżuterię [szka-
tułki], Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, 
Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Medaliony [biżu-
teria], Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne, Naszyjniki [biżuteria], Nici z metali szlachetnych [biżuteria], 

Nici ze srebra (biżuteria), Obudowy zegarów, Odznaki z metali 
szlachetnych, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria], Posążki z metali szlachetnych, Przyrządy do mierze-
nia czasu, Pudełka do eksponowania zegarków, Pudełka z me-
tali szlachetnych, Spinki do mankietów, Srebrne nici [biżuteria], 
Szkiełka do zegarków, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne 
do kapeluszy, Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Tarcze 
[zegarmistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie zegarów i zegar-
ków), Wskazówki zegarowe, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki 
[biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, Zegarki, Zegary i ze-
garki elektryczne, Zegary słoneczne, Zegary sterujące [zegary 
wzorcowe], Złote nici [biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub 
kute, Zwijane etui na biżuterię, 25 Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body 
[bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe, Buty sznu-
rowane, Buty za kostkę, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysz-
nic, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne 
stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], Fulary [ozdob-
ne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Ge-
try [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna 
damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze 
[wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptury [odzież], Kąpielówki, 
Kieszenie do odzieży, Kimona, Kołnierzyki przypinane, Kombi-
nezony, Kombinezony [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, 
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Kra-
waty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], 
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Leg-
ginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], 
Mankiety, Mantyle, Maski na oczy do spania, Mufki [odzież], 
Mundury, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ra-
miona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie plażowe, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, 
Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjny-
mi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawie-
rająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewa-
cze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia 
metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne 
wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pelisy, Pikowane kurtki 
[odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podko-
szulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe 
[część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, 
Pończochy, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki, Rękawicz-
ki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sarongi, Skarpetki, Spódnice, Spódnico spodenki, 
Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, Szale, Szaliki, 
Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szlafroki, Turbany.

(210) 534047 (220) 2021 09 16
(731) KOSTERA JULIA BEAUYOU, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 05.05.16, 26.01.12, 26.01.13, 26.11.07, 26.11.13
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów 
kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, 
Basma [barwnik kosmetyczny], Bazy do perfum kwiatowych, 
Błyszczyki do ust, Brokat do ciała, Brokat do paznokci, Bursz-
tyn [wyroby perfumeryjne], Chusteczki dla niemowląt nasą-
czone preparatami do czyszczenia, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Cytrynowe olejki eteryczne, Dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, Esencja mięty [olejek 
eteryczny], Esencje eteryczne, Etui na szminkę, Farby do ciała 
(kosmetyczne), Farby do włosów, Henna [barwnik kosme-
tyczny], Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Kleje do ce-
lów kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych 
rzęs, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Ko-
rund [materiał ścierny], Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosme-
tyki do rzęs, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skó-
ry, Lakier do włosów, Lakiery (Środki do usuwania -), Lakiery 
do paznokci, Maski kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe 
potpourri, Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Mleczko mig-
dałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła do ożywiania koloru 
tkanin, Mydło dezodoryzujące, Mydło migdałowe, Naklejane 
ozdoby do paznokci, Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, 
Olejek bergamotowy, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, 
Olejek lawendowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek 
terpentynowy [preparat odtłuszczający], Olejki do celów ko-
smetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eterycz-
ne, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki toaletowe, 
Ołówki do brwi, Papier do polerowania, Papier ścierny szmer-
glowy, Paski odświeżające oddech, Paski wybielające zęby, 
Pasta do zębów, Pasty do skór, Piżmo [wyroby perfumeryj-
ne], Płótno szmerglowe, Płótno z nasypem szklanym [płót-
no ścierne], Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, 
Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, 
Płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, Płyny 
do pielęgnacji włosów, Pomadki do ust, Pomady do celów 
kosmetycznych, Popiół wulkaniczny do czyszczenia, Powie-
trze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, Prepara-
ty antystatyczne do celów domowych, Preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do demaki-
jażu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry, toaletowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty 
do kręcenia włosów, Preparaty do nabłyszczania liści roślin, 
Preparaty do nadawania połysku, Preparaty do odbarwiania, 
Preparaty do odymiania [perfumy], Preparaty do pielęgna-
cji paznokci, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, 
Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Produkty 
perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Rzę-
sy sztuczne, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
Sole wybielające, Suche szampony, Szampony, Sztuczne 
paznokcie, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, Środki do czyszczenia zębów, Środki do konserwacji 
skóry [pasty], Środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
Świece do masażu do celów kosmetycznych, Talk kosme-
tyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Tusze do rzęs, 
Waciki do celów kosmetycznych, Waciki nasączone środka-
mi do demakijażu, Wata do celów kosmetycznych, Wazeli-

na kosmetyczna, Woda lawendowa, Woda perfumowana, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do butów, 
Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Zesta-
wy kosmetyków, Zmywacze do paznokci, Żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, 
Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 4 Knoty 
do lamp, Knoty do świec, Światełka nocne [świeczki], Świe-
ce, Świece zapachowe, Wosk do oświetlania, Wosk pszczeli, 
Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, Oświe-
tlenie bożonarodzeniowe [świece], 14 Akcesoria do wyrobu 
biżuterii, Amulety [biżuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria 
do obuwia, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria z emalii 
komórkowej, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria ze szkła 
sztrasowego, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z tkaniny 
haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Broszki [biżute-
ria], Czasomierze [zegarki], Kasetki na biżuterię [szkatułki], Ka-
sety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Łańcusz-
ki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Medaliony [biżuteria], 
Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
Naszyjniki [biżuteria], Nici z metali szlachetnych [biżuteria], 
Nici ze srebra (biżuteria), Obudowy zegarów, Odznaki z me-
tali szlachetnych, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria], Posążki z metali szlachetnych, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Pudełka do eksponowania zegarków, 
Pudełka z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Srebr-
ne nici [biżuteria], Szkiełka do zegarków, Szpilki [biżuteria], 
Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, Szpilki 
ozdobne, Tarcze [zegarmistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie 
zegarów i zegarków), Wskazówki zegarowe, Zapięcia do bi-
żuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, Ze-
garki, Zegary i zegarki elektryczne, Zegary słoneczne, Zegary 
sterujące [zegary wzorcowe], Złote nici [biżuteria], Złoto, nie-
przetworzone lub kute, Zwijane etui na biżuterię, 25 Bielizna 
osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze 
samonośne, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty 
sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Chustki na gło-
wę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki ką-
pielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia głowy], Daszki 
do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, 
Etole [futra], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Ga-
bardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, 
Kimona, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezo-
ny [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Liberie, 
Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, 
Mantyle, Maski na oczy do spania, Mufki [odzież], Mundury, 
Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona, 
Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie 
plażowe, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież 
gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież 
papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawie-
rająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewa-
cze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia 
metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne 
wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pelisy, Pikowane kurtki 
[odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki go-
towe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, 
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Poncza, Pończochy, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki, 
Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sanda-
ły, Sandały kąpielowe, Sarongi, Skarpetki, Spódnice, Spódni-
co-spodenki, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Swe-
try, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szlafroki, 
Turbany.

(210) 534051 (220) 2021 09 16
(731) DJ BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON MUSIC CLUB

(531) 01.07.06, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, 41 Usługi związane z organi-
zowaniem i obsługą dyskotek, Usługi w zakresie organizowania 
koncertów muzycznych, Usługi związane z rozrywką, w tym or-
ganizowanie imprez rozrywkowych i informacja o nich, Usługi 
związane z organizacją przyjęć, w tym planowanie przebiegu 
przyjęcia, Organizowanie spektakli, w tym usług impresariów, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
43 Usługi gastronomiczne, usługi barowe, przygotowywanie 
dań na zamówienie oraz ich dostawa do klienta.

(210) 534057 (220) 2021 09 16
(731) DJ BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON MUSIC CLUB

(531) 01.07.06, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, 41 Usługi związane z organi-
zowaniem i obsługą dyskotek, Usługi w zakresie organizowania 
koncertów muzycznych, Usługi związane z rozrywką, w tym or-
ganizowanie imprez rozrywkowych i informacja o nich, Usługi 
związane z organizacją przyjęć, w tym planowanie przebiegu 
przyjęcia, Organizowanie spektakli, w tym usług impresariów, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
43 Usługi gastronomiczne, usługi barowe, przygotowywanie 
dań na zamówienie oraz ich dostawa do klienta.

(210) 534058 (220) 2021 09 16
(731) DJ BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON MUSIC CLUB

(531) 01.07.06, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, 41 Usługi związane z orga-
nizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi w zakresie organizo-
wania koncertów muzycznych, Usługi związane z rozrywką, 
w tym organizowanie imprez rozrywkowych i informacja 
o nich, Usługi związane z organizacją przyjęć, w tym plano-
wanie przebiegu przyjęcia, Organizowanie spektakli, w tym 
usług impresariów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, 43 Usługi gastronomiczne, usługi baro-
we, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa 
do klienta.

(210) 534074 (220) 2021 09 17
(731) SKYWALK ŚWIERADÓW ZDRÓJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świeradów-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY WALK Ścieżka w chmurach

(531) 06.19.05, 26.11.13, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Akwaforty [grafika], Akwarele, Deko-
racje ścienne 3D wykonane z papieru, Figurki wykonane z pa-
pieru, Litograficzne dzieła sztuki, Obrazy i zdjęcia, Odbitki arty-
styczne graficzne, Odbitki sitodrukowe, Obrazy, Portrety, Re-
produkcje graficzne, Ryciny [grafika], Chusteczki toaletowe, 
Chusteczki higieniczne papierowe, Osłony z papieru na do-
niczki, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe maty sto-
łowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, 
Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod szklan-
ki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki pod 
kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe 
serwetki do użytku domowego, Podkładki pod kufle do piwa, 
Ręczniki papierowe, Serwetki papierowe (stołowe -), Albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły piśmiennicze, Kredki 
do kolorowania, Kredki ołówkowe, Ołówki do rysowania, 
Ołówki kolorowe, Ołówki z gumkami do wycierania, Ołówki 
automatyczne, Ozdoby do ołówków [artykuły papiernicze], 
Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Piórniki, 
Stojaki na pióra i długopisy, Zestawy długopisów i ołówków, 
Zestawy ołówków, Zestawy piór i długopisów, Zestawy pi-
śmienne, Artykuły do pisania i stemplowania, Maszyny introli-
gatorskie do użytku biurowego, Materiały introligatorskie, Ma-
teriały drukowane, Atlasy, Globusy, Wykresy, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Arty-
kuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Artykuły papiernicze do pi-
sania, Bilety, Bony, Broszury, Cenniki, Czasopisma branżowe, 
Czasopisma o tematyce ogólnej, Czasopisma [periodyki], 
Druki, Drukowane rozkłady, Etui na przybory do pisania, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etui na paszporty, Etykie-
ty nie z materiału tekstylnego, Etykiety z papieru, Etykiety z pa-
pieru lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie, 
Etykiety adresowe, Gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], 
Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalendarze z kartkami do wy-
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rywania, Kalkomanie ścienne, Kartki okolicznościowe, Katalogi, 
Koperty [artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Materiały 
piśmienne, Naklejki, Nadruki, Naklejki [kalkomanie], Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Nożyki do papieru [nożyki do otwierania li-
stów], Odbitki, Okładki na akta, Papier do pisania [listowy], Pa-
pier fluorescencyjny, Papier listowy, Papierowe materiały biu-
rowe, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Pieczątki biurowe, 
Pieczątki pamiątkowe [plomby], Plakaty reklamowe, Plany, 
Pocztowe (Znaczki -), Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Pod-
kładka na biurko, Podkładki do papieru do pisania, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Przyborniki biurkowe, Roczniki 
[publikacje drukowane], Rozkłady, Segregatory [artykuły biuro-
we], Segregatory (materiały biurowe), Stojaki na stemple, 
Stemple (stojaki na -), Stojaki na akcesoria biurkowe, Szablony 
[artykuły piśmienne], Szkicowniki, Tablice ogłoszeniowe z kar-
tonu lub papieru, Tablice reklamowe z kartonu, Tace do sorto-
wania i liczenia pieniędzy, Taśma klejąca [materiały piśmienne], 
Teczki [artykuły biurowe], Teczki [artykuły papiernicze], Teczki 
na dokumenty, Teczki na akta, Teczki papierowe [artykuły pa-
piernicze], Terminarze, Zakładki, Zakładki do książek, Zawieszki 
tekturowe, Znaczki, Znaczki pocztowe, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Papier 
i karton, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Folia, Kartki 
papieru [wkłady], Papier, Papier listowy [produkty gotowe], Pa-
pier pergaminowy, Papier świecący, Papier woskowany typu 
bond, Tuby z tektury, Torby papierowe do pakowania, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Folia z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Pu-
dełka kartonowe, Rozetki papierowe, Urządzenia do oprawia-
nia fotografii, Chromolitografie, Dekoracje z papieru [flagi], 
Galwanotypy [poligrafia], Kamienie litograficzne, Komiksy 
[książki], Książki, Mapy geograficzne, Mapy, Obsadki do piór, 
Kalka techniczna, Papier pakowy [siarczanowy], Malarskie 
(płótna -), Podręczniki, Publikacje drukowane, Torebki papiero-
we [rożki] w kształcie stożka, Sztalugi malarskie, Szyldy z papie-
ru lub z kartonu, Śpiewniki, Pióra wieczne, Aparaty do wykony-
wania winiet, Wzory do haftowania, 21 Statuetki, figurki, ta-
bliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porce-
lana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Szkło [naczynia], 
Porcelana, Porcelana ozdobna, Kieliszki, Szklane filiżanki, 
szklanki, kieliszki, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria 
barowe, Filiżanki, Filiżanki z metali szlachetnych, Filiżanki, 
nie z metali szlachetnych, Dzbanki, Dzbanki nie z metali szla-
chetnych, Dzbanki z metali szlachetnych, Słoiki, dzbanki szkla-
ne, Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne ozdoby, Artykuły 
porcelanowe do celów dekoracyjnych, Bibeloty [posągi] z por-
celany, Bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], Dzieła sztuki 
z porcelany, terakoty i szkła, Dzieła sztuki ze szkła, Statuetki 
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Statuetki z porcelany, ce-
ramiki, gliny, terakoty lub szkła, Talerze pamiątkowe, Talerze 
pamiątkowe [okolicznościowe], Okładki, uchwyty na karty 
menu, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Ozdobne tace 
z metalu, Półmiski [tace], Tace papierowe, do użytku domowe-
go, Kielichy do napojów [puchary], 25 Odzież, Obuwie, Nakry-
cia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt sportowy, Sprzęt 
do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Gry 
planszowe i urządzenia do hazardu, Kontrolery do konsoli gier, 
Kontrolery do urządzeń do gier wideo, Dekoracje świąteczne, 
akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Artykuły 
myśliwskie i wędkarskie, Artykuły do zabawy dla dzieci, 30 Lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Batony lodowe, 
Ciasta lodowe, Desery lodowe, Jogurt mrożony [lody spożyw-
cze], Lodowe wyroby cukiernicze, Lodowe słodycze, Sorbety, 
Wyroby lodowe, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Cukierki, Czekolada, Czekoladki, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-

kowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi w zakresie publika-
cji książek, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Administrowanie [organizacja] konkursami, Administrowanie 
[organizacja] zawodami, Konkursy (organizowanie -) [edukacja 
lub rozrywka], Kongresy (organizowanie i prowadzenie -), Or-
ganizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Konfe-
rencje (organizowanie i prowadzenie -), Organizowanie gier 
i konkursów, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizo-
wanie zawodów, Organizacja aktywności edukacyjnych 
na obozach letnich, Organizacja szkoleń, Organizacja warszta-
tów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, Organizacja webinariów, Organizacja 
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadze-
nie zajęć fitness, Sport i fitness, Usługi fitness klubów, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkoleniowe związane 
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwi-
czeń fizycznych [fitness], Usługi trenerów osobistych, Usługi 
klubów zdrowia [fitness], Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Nagrywanie 
i produkcja nagrań dźwiękowych, Montaż lub nagrywanie 
dźwięku i obrazu, Usługi wydawnicze, Konsultacje edytorskie, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizo-
wanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizo-
wanie konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie rozryw-
ki, Organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, Produk-
cja nagrań audiowizualnych, Produkcja prezentacji audiowizu-
alnych, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Interne-
cie, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Publikacja tekstów w postaci nośników 
elektronicznych, Kursy instruktażowe, Szkolenie i instruktaż, 
Publikowanie książek, Wykłady na temat umiejętności marke-
tingowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Produk-
cja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażo-
wych, Sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], 
Wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych i wideo, Wypożyczanie nagrań audiowi-
zualnych, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 534076 (220) 2021 09 17
(731) SILVERADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Józefów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVERADO
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(531) 24.09.02, 24.09.16, 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 28 Dekoracje i ozdoby choinkowe, Ozdoby cho-
inkowe, Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświe-
tleniowych i słodyczy].

(210) 534138 (220) 2021 09 20
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 534139 (220) 2021 09 20
(731) WIŚNIEWSKI JACEK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wiśniewski Legal
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Badania prawne, Doradz-
two prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo 
prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradz-
two prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką 
telewizyjną i sportami, Mediacja [usługi prawne], Porady praw-
ne i zastępstwo procesowe, Usługi doradcze związane z prawa-
mi konsumenta [doradztwo prawne], Usługi informacji prawnej, 
Usługi prawne, Usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem 
i rejestracją firm, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi w zakresie alternatywnego roz-
strzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia 
prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności 
[usługi prawne], Porady prawne w zakresie franchisingu, Usłu-
gi monitorowania prawnego, Usługi prawne dotyczące naby-
wania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji 
znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące testamentów, 
Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone w związ-
ku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji, 
Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie 
testamentów, Usługi prawne w zakresie procedur związanych 
z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami 
własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzysty-
wania patentów, Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne zwią-
zane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi 
rejestracyjne (prawne).

(210) 534142 (220) 2021 09 20
(731) GŁYDZIAK PIOTR JUSTART, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSTART

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, 9 Aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kar-
tograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informa-
cje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 
19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemeta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Statu-
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, 
beton i marmur, zawarte w tej klasie, Niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Asfalt, smoła i bitumy, Drewno 
i sztuczne drewno, Kamień, skała, glina i minerały, Gotowe 
kamienie brukowe, Grys, Masy szpachlowe, Osłony pancer-
ne, niemetalowe, Smoła, pak, bitumy i asfalt, Opancerzenie 
z płyt, niemetalowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wydobywanie surowców na-
turalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwal-
czanie szkodników i dezynfekcja, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zam-
ków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Kon-
serwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa me-
bli, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, 
okien i rolet, Budowa elektrowni falowych, Budowanie kon-
strukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków prze-
suwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie elemen-
tów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne basenów, 
Czyszczenie higieniczne obiektów ruchomych, Czyszczenie 
higieniczne wanien, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie me-
bli, Czyszczenie pojemników do przechowywania, Czyszcze-
nie pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni ścian, 
Czyszczenie pomników, Czyszczenie przenośnych konstruk-
cji, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzie-
nek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą 
pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie żaluzji, Dezynfekcja 
zastawy stołowej, Informacja o naprawach, Instalacja aktyw-
nej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycz-
nej, Instalacja betonowych systemów formujących, Instalacja 
chłodziarek (zamrażarek), Instalacja ciśnieniowych urządzeń 
bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towa-
rzyszącego, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpo-
wodziowej, Instalacja izolacji na murach szczelinowych, In-
stalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, Instala-
cja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycz-
nych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na roz-
ciąganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy 
handlowe, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn biurowych, 
Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja materiałów izo-
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lacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja mebli w sklepach, Insta-
lacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, 
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, na-
prawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instala-
cja narzędzi na placach budowy, Instalacja odgromników, 
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja 
ogrzewania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, 
Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pieców przemysło-
wych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, 
Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Instalacja przemysłowej ochrony 
przeciwpożarowej, Instalacja rusztowań budowlanych, plat-
form roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowi-
zualnego, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, In-
stalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w samochodach, Instalacja 
sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wy-
stawy, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Insta-
lacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja syste-
mów gaszenia pożaru, Instalacja systemów odprowadzania 
ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja sys-
temów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach nie-
mieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, 
Instalacja systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów 
zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń elektrycznych, In-
stalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instala-
cja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitar-
nych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie ge-
neratorów prądu, Instalowanie gotowych elementów kon-
strukcyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tymczaso-
wych na targi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczaso-
wych na wystawy handlowe, Instalowanie kotw wbijanych 
do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie me-
bli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazyno-
wych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie 
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, In-
stalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków, Insta-
lowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie rynien, Insta-
lowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, Instalo-
wanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojaz-
dów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących 
na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurza-
nia centralnego, Instalowanie systemów telewizji kablowych, 
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Insta-
lowanie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicz-
nych obiektów publicznego użytku, Instalowanie urządzeń 
biurowych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrz-
nych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie wykła-
dzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia bu-
dynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowa-
nie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach otwieranych 
pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych 
sieci radiowych, Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, 
Konserwacja basenów, Konserwacja dachów, Konserwacja 
elektrycznych systemów handlowych, Konserwacja i napra-

wa bram, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów 
do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dźwigów, Kon-
serwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, 
Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, 
Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania, Kon-
serwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja 
i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa systemów kontro-
li dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fizycznej kon-
troli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania 
pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, 
Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa 
dzieł sztuki, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja 
maszyn przemysłowych, Konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieru-
chomości, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej 
obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do wy-
strzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, Konserwa-
cja podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowa-
nych, Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja 
przewodów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospo-
darstwa domowego i kuchennych, Konserwacja sprzętu sto-
sowanego w usługach cateringowych, Konserwacja urzą-
dzeń automatycznych, Konserwacja urządzeń biurowych, 
Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, La-
kierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i la-
kierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie me-
talowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowa-
nie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie 
pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków, 
Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Ma-
lowanie znaków, Montaż belkowania dachu, Montaż bram, 
Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i instalacja 
instalacji maszynowych, Montaż i instalacja konstrukcji bu-
dynków, Montaż i instalacja półek, Montaż instalacji na pla-
cach budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż 
i instalowanie systemów przechowywania, Montaż ogro-
dzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Mon-
taż okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt 
ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg la-
minowanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż pod-
łóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż produktów 
odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działowych 
kartonowo-gipsowych, Montaż sprzętu kateringowego, 
Montaż stojaków i półek, Montaż szafek kuchennych, Mon-
taż tymczasowych barierek, Montaż tymczasowych ogro-
dzeń, Montaż zestawów półek, Nadawanie faktury sufitom 
lub ścianom, Nakładanie antypoślizgowych podłogowych 
warstw uszczelniających, Nakładanie faktur na sufity, Nakła-
danie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farby 
w sprayu, Nakładanie jastrychów, Nakładanie osłon na świa-
tłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie pokryć po-
wierzchniowych, Nakładanie powłok antygraffiti, Nakładanie 
powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok 
ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok 
w celu naprawy ścian, Nakładanie wodoodpornych wykła-
dzin, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie wylewki 
posadzkowej, Naprawa artykułów z żelaza, Naprawa dachów, 
Naprawa dźwigów, Naprawa i konserwacja instalacji elektro-
nicznych, Naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wy-
świetlających, Naprawa i konserwacja maszyn do robót 
ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, 
Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki 
i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja narzędzi 
ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części do nich, 
Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Napra-
wa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konser-
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wacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ruszto-
wań budowlanych oraz platform budowlanych, Naprawa 
i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwa-
cja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu 
do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu sporto-
wego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja urządzeń multi-
medialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficz-
nych, Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Na-
prawa i konserwacja zabawek, Naprawa i renowacja artyku-
łów gospodarstwa domowego, Naprawa i renowacja mebli, 
Naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwa-
rzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa kontenerów trans-
portowych, Naprawa lub konserwacja automatów sprzeda-
jących, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych 
urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konser-
wacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia pod-
łóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowla-
nych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektro-
nicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń roz-
rywkowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja 
sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja szyldów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów, 
Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa 
maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, Naprawa ma-
szyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn i urzą-
dzeń biurowych, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa 
narzędzi, Naprawa niewielkich artykułów metalowych, Na-
prawa ogrodzeń, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa 
płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg la-
minowanych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa 
pokryć podłogowych, Naprawa rusztowań, Naprawa szyl-
dów, Naprawa systemów stereo, Naprawa telewizorów, Na-
prawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubiler-
skich, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Na-
prawy elementów betonowych, Nitowanie, Obróbka prze-
ciwkorozyjna, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn prze-
mysłowych, Odnawianie wnętrz budynków, Odnowa ma-
szyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Odno-
wa, naprawa i konserwacja mebli, Piaskowanie podłóg, Pole-
rowanie betonu, Polerowanie (czyszczenie), Polerowanie 
i nadawanie połysku, Powlekanie betonu, Powlekanie jako 
usługa malowania, Powlekanie murów, Powlekanie przewo-
dów, Powlekanie rur, Przegląd maszyn, Przegląd silników, 
Przekształcanie pomieszczeń sklepowych, Remont maszyn, 
Remont nieruchomości, Renowacja betonu, Renowacja dzieł 
architektonicznych, Renowacja maszyn, Renowacja, napra-
wa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, Reno-
wacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punk-
tów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń 
handlowych, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych 
urządzeń konsumenckich, Serwis i naprawa urządzeń 
do podnoszenia, Serwis i naprawa platform roboczych uno-
szących, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis 
urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Spoinowanie murów, Sprzątanie budyn-
ków i terenów przemysłowych, Sprzątanie nieruchomości, 
Stawianie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie 
tablic wystawowych, Stawianie tymczasowych siedzeń, Sta-
wianie trybun, Stawianie znaków, Stolarstwo jako usługa na-
prawy, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie in-
formacji dotyczących restauracji mebli, Udzielanie informa-
cji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Udzielanie infor-

macji związanych z usługami polerowania podłóg, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i urządzeń budowlanych, Usługi doradcze w zakresie 
projektów obróbki powierzchni, Usługi doradcze związane 
z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu automatyki budynkowej, Usługi elektryków, Usługi 
hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące re-
nowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konser-
wacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne 
związane z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi 
instalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi izolacyjne, 
Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usłu-
gi malowania dekoracyjnego, Usługi malarskie, Usługi mo-
dernizacji i przekształcania maszyn, Usługi montażowe rusz-
towań budowlanych, Usługi naprawcze w zakresie pokryć 
podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi 
naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowe-
go, Usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi sto-
larskie jako naprawa konstrukcji drewnianych, Usługi stawia-
nia znaków, Usługi sprzątania miejsc popełnienia prze-
stępstw, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie malo-
wania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie montażu rusz-
towań, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczo-
nych na imprezy na świeżym powietrzu, Wznoszenie ruszto-
wań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wyposażanie 
wnętrz pomieszczeń firmowych, Wyposażanie wnętrz biur, 
Wymiana świateł, Usługi zabezpieczania przed korozją, Usłu-
gi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpie-
czania przed wilgocią, Usługi wykonawców instalacji elek-
trycznych, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi 
w zakresie powlekania podłóg, Eliminacja zakłóceń w instala-
cjach elektrycznych, Naprawa urządzeń oświetleniowych, 
Konserwacja i naprawa silników, Naprawa elementów silni-
ków, Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń 
elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, Napra-
wa urządzeń elektrycznych, Przebudowa trzpieni obroto-
wych, 40 Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania ma-
teriałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówie-
nie, Obróbka tekstyliów, skóry i futer, Recykling i uzdatnianie 
odpadów, Antykorozyjna obróbka części metalowych, Apre-
turowanie papieru, Barwienie, Barwienie metali z wyłącze-
niem malowania, Barwienie szyb poprzez pokrywanie 
ich powierzchni, Barwienie tafli szklanych poprzez obróbkę 
powierzchni, Blacharstwo, Chromowanie, Cięcie metalu, Cię-
cie zasłon, Cieplna obróbka metali, Drukowanie 3D, Formo-
wanie materiałów z tworzyw sztucznych, Formowanie meta-
li na zimno, Frezowanie, Galwanizacja, Grawerowanie, Heblo-
wanie [tartak], Impregnacja ogniochronna istniejących bu-
dynków, Informacje o obróbce materiałów, Konserwacja 
drewna z wyłączeniem malowania, Konserwowanie drewna, 
Kowalstwo, Kształtowanie elementów metalowych, Kucie, 
Kucie metali, Laminowanie, Laminowanie drewna, Lamino-
wanie papieru, Laminowanie płyt, Laminowanie płytek me-
talowych, Laminowanie substytutów drewna, Laminowanie 
tworzyw sztucznych, Lutowanie, Metalizacja, Nakładanie 
cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, Nakłada-
nie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i na-
rzędzia, Nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale 
i tworzywa sztuczne, Nakładanie wypukłych wzorów na po-
wierzchnie tekturowe, Nakładanie wypukłych wzorów 
na powierzchnie płyt, Obróbka betonu, Obróbka drewna, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
Informacje o obróbce materiałów, Obróbka metali, Obróbka 
metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kształtowanie], Ob-
róbka metalu [kucie], Obróbka metalu [odpuszczanie], Ob-
róbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Ob-
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róbka metalurgiczna, Obróbka [obróbka mechaniczna] me-
talu, Obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowa-
nie ścierne, Obróbka powierzchni metalowych poprzez szli-
fowanie dokładne i polerowanie ścierne, Obróbka po-
wierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowa-
nia dokładnego, Piaskowanie, Piłowanie drewna, Piłowanie 
materiałów, Platerowanie i laminowanie metali, Platerowanie 
powierzchni, Polerowanie, Polerowanie metali, Polerowanie 
powierzchni, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu jako 
usługa niemalarska, Tłoczenie metali, Tłoczenie metalu, Usłu-
gi czyszczenia stali nierdzewnej, Usługi formowania na za-
mówienie, Usługi malowania szkła, Usuwanie powłok z me-
bli, Wiercenie w metalach, Wycinanie szablonów, Wygładza-
nie powierzchni szkła, Wykańczanie metali, Zabezpieczanie 
przed płomieniami.

(210) 534143 (220) 2021 09 20
(731) GŁYDZIAK PIOTR JUSTART, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSTART GROUP 1966

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, 9 Aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyj-
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kar-
tograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informa-
cje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 
19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemeta-
lowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Statu-
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, 
beton i marmur, zawarte w tej klasie, Niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Asfalt, smoła i bitumy, Drewno 
i sztuczne drewno, Kamień, skała, glina i minerały, Gotowe 
kamienie brukowe, Grys, Masy szpachlowe, Osłony pancer-
ne, niemetalowe, Smoła, pak, bitumy i asfalt, Opancerzenie 
z płyt, niemetalowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wydobywanie surowców na-
turalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwal-
czanie szkodników i dezynfekcja, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-

tyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zam-
ków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Kon-
serwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa me-
bli, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, 
okien i rolet, Budowa elektrowni falowych, Budowanie kon-
strukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków prze-
suwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie elemen-
tów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], 
Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie hi-
gieniczne [wanny], Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, 
Czyszczenie pojemników do przechowywania, Czyszczenie 
pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni ścian, Czysz-
czenie pomników, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, 
Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek 
ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod 
wysokim ciśnieniem, Czyszczenie żaluzji, Dezynfekcja zasta-
wy stołowej, Informacja o naprawach, Instalacja aktywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, 
Instalacja betonowych systemów formujących, Instalacja 
chłodziarek (zamrażarek), Instalacja ciśnieniowych urządzeń 
bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towa-
rzyszącego, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpo-
wodziowej, Instalacja izolacji na murach szczelinowych, In-
stalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, Instala-
cja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycz-
nych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na roz-
ciąganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy 
handlowe, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn biurowych, 
Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja materiałów izo-
lacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja mebli w sklepach, Insta-
lacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, 
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, na-
prawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instala-
cja narzędzi na placach budowy, Instalacja odgromników, 
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja 
ogrzewania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, 
Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pieców przemysło-
wych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, 
Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Instalacja przemysłowej ochrony 
przeciwpożarowej, Instalacja rusztowań budowlanych, plat-
form roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowi-
zualnego, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, In-
stalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w samochodach, Instalacja 
sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wy-
stawy, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Insta-
lacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja syste-
mów gaszenia pożaru, Instalacja systemów odprowadzania 
ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja sys-
temów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach nie-
mieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, 
Instalacja systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów 
zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń elektrycznych, In-
stalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instala-
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cja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitar-
nych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie ge-
neratorów prądu, Instalowanie gotowych elementów kon-
strukcyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tymczaso-
wych na targi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczaso-
wych na wystawy handlowe, Instalowanie kotw wbijanych 
do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie me-
bli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazyno-
wych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie 
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, In-
stalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków, Insta-
lowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie rynien, Insta-
lowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, Instalo-
wanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojaz-
dów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących 
na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurza-
nia centralnego, Instalowanie systemów telewizji kablowych, 
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Insta-
lowanie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicz-
nych obiektów publicznego użytku, Instalowanie urządzeń 
biurowych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrz-
nych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie wykła-
dzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia bu-
dynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowa-
nie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach otwieranych 
pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych 
sieci radiowych, Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, 
Konserwacja basenów, Konserwacja dachów, Konserwacja 
elektrycznych systemów handlowych, Konserwacja i napra-
wa bram, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów 
do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dźwigów, Kon-
serwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, 
Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, 
Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania, Kon-
serwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja 
i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa systemów kontro-
li dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fizycznej kon-
troli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania 
pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, 
Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa 
dzieł sztuki, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja 
maszyn przemysłowych, Konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieru-
chomości, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej 
obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do wy-
strzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, Konserwa-
cja podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowa-
nych, Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja 
przewodów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospo-
darstwa domowego i kuchennych, Konserwacja sprzętu sto-
sowanego w usługach cateringowych, Konserwacja urzą-
dzeń automatycznych, Konserwacja urządzeń biurowych, 
Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, La-
kierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i la-
kierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie me-
talowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowa-
nie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie 
pasów na nawierzchni, Malowanie powierzchni budynków, 
Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Ma-
lowanie znaków, Montaż belkowania dachu, Montaż bram, 
Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż [instalacja] 
instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji bu-

dynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż instalacji na pla-
cach budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [in-
stalowanie] systemów przechowywania, Montaż ogrodzeń, 
Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż 
okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ścien-
nych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg lamino-
wanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż podłóg 
z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż produktów od-
lewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działowych 
kartonowo-gipsowych, Montaż sprzętu kateringowego, 
Montaż stojaków i półek, Montaż szafek kuchennych, Mon-
taż tymczasowych barierek, Montaż tymczasowych ogro-
dzeń, Montaż zestawów półek, Nadawanie faktury sufitom 
lub ścianom, Nakładanie antypoślizgowych podłogowych 
warstw uszczelniających, Nakładanie faktur na sufity, Nakła-
danie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farby 
w sprayu, Nakładanie jastrychów, Nakładanie osłon na świa-
tłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie pokryć po-
wierzchniowych, Nakładanie powłok antygraffiti, Nakładanie 
powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok 
ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok 
w celu naprawy ścian, Nakładanie wodoodpornych wykła-
dzin, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie wylewki 
posadzkowej, Naprawa artykułów z żelaza, Naprawa dachów, 
Naprawa dźwigów, Naprawa i konserwacja instalacji elektro-
nicznych, Naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wy-
świetlających, Naprawa i konserwacja maszyn do robót 
ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, 
Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki 
i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja narzędzi 
ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części do nich, 
Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Napra-
wa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konser-
wacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ruszto-
wań budowlanych oraz platform budowlanych, Naprawa 
i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwa-
cja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu 
do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu sporto-
wego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja urządzeń multi-
medialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficz-
nych, Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Na-
prawa i konserwacja zabawek, Naprawa i renowacja artyku-
łów gospodarstwa domowego, Naprawa i renowacja mebli, 
Naprawa instalacji do użytku w produkcji metalu, przetwa-
rzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa kontenerów trans-
portowych, Naprawa lub konserwacja automatów sprzeda-
jących, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych 
urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konser-
wacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia pod-
łóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowla-
nych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektro-
nicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń roz-
rywkowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja 
sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja szyldów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów, 
Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa 
maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, Naprawa ma-
szyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn i urzą-
dzeń biurowych, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa 
narzędzi, Naprawa niewielkich artykułów metalowych, Na-
prawa ogrodzeń, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa 
płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg la-
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minowanych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa 
pokryć podłogowych, Naprawa rusztowań, Naprawa szyl-
dów, Naprawa systemów stereo, Naprawa telewizorów, Na-
prawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubiler-
skich, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Na-
prawy elementów betonowych, Nitowanie, Obróbka prze-
ciwkorozyjna, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn prze-
mysłowych, Odnawianie wnętrz budynków, Odnowa ma-
szyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Odno-
wa, naprawa i konserwacja mebli, Piaskowanie podłóg, Pole-
rowanie betonu, Polerowanie (czyszczenie), Polerowanie 
i nadawanie połysku, Powlekanie betonu, Powlekanie [malo-
wanie], Powlekanie murów, Powlekanie przewodów, Powle-
kanie rur, Przegląd maszyn, Przegląd silników, Przekształcanie 
pomieszczeń sklepowych, Remont maszyn, Remont nieru-
chomości, Renowacja betonu, Renowacja dzieł architekto-
nicznych, Renowacja maszyn, Renowacja, naprawa i konser-
wacja przewodów instalacji elektrycznej, Renowacja po-
mieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprze-
daży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlo-
wych, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń 
konsumenckich, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, 
Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis 
maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis urządzeń elektro-
nicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Spoinowanie murów, Sprzątanie budynków i terenów prze-
mysłowych, Sprzątanie nieruchomości, Stawianie szyldów, 
Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawo-
wych, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie trybun, 
Stawianie znaków, Stolarstwo [naprawa], Tapetowanie, Two-
rzenie faktury ścian, Udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji mebli, Udzielanie informacji, porad i konsultacji 
na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych 
z usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń bu-
dowlanych, Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki 
powierzchni, Usługi doradcze związane z instalacją moco-
wań, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automa-
tyki budynkowej, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne 
i szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budyn-
ków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów 
zabezpieczających, Usługi informacyjne związane z instala-
cją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, 
Usługi instalacji maszyn, Usługi izolacyjne, Usługi konserwa-
cji maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi malowania 
dekoracyjnego, Usługi malarskie, Usługi modernizacji i prze-
kształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowla-
nych, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi 
naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawcze w za-
kresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi napraw-
cze w zakresie pokryć schodów, Usługi stolarskie [naprawa 
konstrukcji drewnianych], Usługi stawiania znaków, Usługi 
sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi uszczel-
niania wnętrz, Usługi w zakresie malowania i prac dekorator-
skich, Usługi w zakresie montażu rusztowań, Wznoszenie 
tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy 
na świeżym powietrzu, Wznoszenie rusztowań do celów bu-
dowlanych i konstrukcyjnych, Wyposażanie wnętrz pomiesz-
czeń firmowych, Wyposażanie wnętrz biur, Wymiana świateł, 
Usługi zabezpieczania przed korozją, Usługi wykonawców 
w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wil-
gocią, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi 
w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi w zakresie powlekania 
podłóg, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
Naprawa urządzeń oświetleniowych, Konserwacja i naprawa 
silników, Naprawa elementów silników, Udzielanie informacji 
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie 

informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i narzędzi do obróbki metali, Naprawa urządzeń elektrycz-
nych, Przebudowa trzpieni obrotowych, 40 Wynajem sprzę-
tu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania 
energii i do produkcji na zamówienie, Obróbka tekstyliów, 
skóry i futer, Recykling i uzdatnianie odpadów, Antykorozyj-
na obróbka części metalowych, Apreturowanie papieru, Bar-
wienie, Barwienie metali [nie malowanie], Barwienie szyb 
poprzez pokrywanie ich powierzchni, Barwienie tafli szkla-
nych poprzez obróbkę powierzchni, Blacharstwo, Chromo-
wanie, Cięcie metalu, Cięcie zasłon, Cieplna obróbka metali, 
Drukowanie 3D, Formowanie materiałów z tworzyw sztucz-
nych, Formowanie metali na zimno, Frezowanie, Galwaniza-
cja, Grawerowanie, Heblowanie [tartak], Impregnacja ognio-
chronna istniejących budynków, Informacje o obróbce mate-
riałów, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Konserwo-
wanie drewna, Kowalstwo, Kształtowanie elementów meta-
lowych, Kucie, Kucie metali, Laminowanie, Laminowanie 
drewna, Laminowanie papieru, Laminowanie płyt, Lamino-
wanie płytek metalowych, Laminowanie substytutów drew-
na, Laminowanie tworzyw sztucznych, Lutowanie, Metaliza-
cja, Nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy 
optyczne, Nakładanie ochronnych powłok powierzchnio-
wych na maszyny i narzędzia, Nakładanie powłok odpornych 
na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Nakładanie wy-
pukłych wzorów na powierzchnie tekturowe, Nakładanie 
wypukłych wzorów na powierzchnie płyt, Obróbka betonu, 
Obróbka drewna, Obróbka i przetwarzanie materiałów 
z tworzyw sztucznych, Obróbka [kształtowanie] metalu, Ob-
róbka materiałów (Informacje o -), Obróbka metali, Obróbka 
metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kształtowanie], Ob-
róbka metalu [kucie], Obróbka metalu [odpuszczanie], Ob-
róbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Ob-
róbka metalurgiczna, Obróbka [obróbka mechaniczna] me-
talu, Obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowa-
nie ścierne, Obróbka powierzchni metalowych poprzez szli-
fowanie dokładne i polerowanie ścierne, Obróbka po-
wierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowa-
nia dokładnego, Piaskowanie, Piłowanie drewna, Piłowanie 
materiałów, Platerowanie i laminowanie metali, Platerowanie 
powierzchni, Polerowanie, Polerowanie metali, Polerowanie 
powierzchni, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu [niema-
larskie], Tłoczenie metali, Tłoczenie metalu, Usługi czyszcze-
nia stali nierdzewnej, Usługi formowania na zamówienie, 
Usługi malowania szkła, Usuwanie powłok z mebli, Wiercenie 
w metalach, Wycinanie szablonów, Wygładzanie powierzch-
ni szkła, Wykańczanie metali, Zabezpieczanie przed płomie-
niami.

(210) 534145 (220) 2021 09 20
(731) GŁYDZIAK PIOTR JUSTART, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSTART IT

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Łącz-
ność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Usłu-
gi telefoniczne, Usługi transmisyjne, Automatyczny transfer 
danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyj-
nych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, 
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Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Cy-
frowa transmisja głosu, Doradztwo w dziedzinie telekomuni-
kacji, Doradztwo w zakresie telekomunikacji, Dostarczanie 
cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, 
Dostarczanie informacji komunikacyjnych, Dostarczanie in-
formacji o telekomunikacjach, Dostarczanie raportów doty-
czących łączności, Dostarczanie wiadomości za pośrednic-
twem mediów audiowizualnych, Dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Elektroniczna 
transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja 
i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomo-
ści i danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości błyska-
wicznych i danych, Informacja o łączności, Informacja o tele-
komunikacji, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez 
sieci cyfrowe, Interaktywne usługi nadawania programów 
i łączności, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Interaktyw-
ne usługi wideotekstowe, Komunikacja danych drogą radiową, 
Komunikacja drogą radiową, Komunikacja peer-to-peer, Komu-
nikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, Ko-
munikacja przez sieci elektroniczne, Komunikacja radiowa, 
Komunikacja telegraficzna, Komunikacja telewizyjna w celu 
zebrań, Komunikacja w celu wymiany danych w formie elek-
tronicznej, Komunikacja za pomocą fal elektromagnetycz-
nych, Komunikacja za pomocą środków elektronicznych, 
Konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, Łączność przez 
telegram, Łączność telegraficzna, Mobilna komunikacja ra-
diowa, Nadawanie dalekopisem, Mobilne usługi medialne 
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozryw-
kowych, Nadawanie telegramów, Odbieranie i transmisja 
wiadomości, Odbiór programów telewizyjnych do dalszej 
transmisji dla abonentów, Organizowanie [zapewnianie] 
usług konferencji elektronicznych, Pakietowa transmisja da-
nych i obrazów, Przekaz danych za pomocą telekomunikacji, 
Przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, Przeka-
zywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
Przekazywanie informacji za pomocą radia, Przekazywanie 
informacji do organizacji sprawozdawczych, Przesyłanie da-
nych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie da-
nych za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie danych 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Przesyłanie 
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji 
drogą satelitarną, Przesyłanie informacji przez dalekopisy, 
Przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medy-
cyną i higieną, Przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu, 
przez satelitę, Przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci 
krajowych i międzynarodowych, Przesyłanie komunikatów 
o zagrożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem środków 
elektronicznych], Przesyłanie tekstu za pomocą ekranu tele-
wizyjnego, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie [transmisja] 
wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośred-
nictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, 
Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie zakodowanych wiado-
mości i obrazów, Radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, 
Radiotelegraficzne usługi komunikacyjne, Radiowa łączność 
ruchoma, Radiowe usługi informacyjne, Retransmisja obra-
zów za pomocą satelity, Retransmisja programów telewizyj-
nych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, Świadczenie 
usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart telefo-
nicznych lub kart debetowych, Świadczenie usług w zakresie 
prywatnych radioodbiorników przenośnych, Świadczenie 
usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, 
w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunika-
cji, Telegraficzne usługi, Telekomunikacja informacyjna, Tele-
komunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Tele-
komunikacja radiowa, Telematyczna komunikacja za pośred-
nictwem terminali komputerowych, Telematyczna transmi-
sja danych i przekaz plików, Telematyczne wysyłanie infor-

macji, Transfer cyfrowy danych, Transfer danych drogą radio-
wą, Transfer informacji drogą radiową, Transmisja danych, 
Transmisja danych, dźwięków i obrazów za pośrednictwem 
satelitów, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmi-
sja danych przez dalekopis, Transmisja danych przez mikrofa-
le, Transmisja danych przez radio, Transmisja danych przez 
wiązkę laserową, Transmisja danych, wiadomości i informacji, 
Transmisja danych za pomocą satelitów komunikacyjnych, 
Transmisja danych za pośrednictwem satelity, Transmisja de-
pesz przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięków przez 
satelitę, Transmisja dźwiękowa za pośrednictwem satelity, 
Transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, Transmisja 
dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku 
przez satelitę, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Trans-
misja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci mul-
timedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisem-
nych, Transmisja filmów wideo, Transmisja i odbiór radiowy, 
Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja in-
formacji do celów domowych, Transmisja informacji do ce-
lów biznesowych, Transmisja informacji giełdowych za po-
mocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji 
poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji poprzez 
systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji w dziedzi-
nie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informa-
cji za pomocą dalekopisu, Transmisja informacji za pośred-
nictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu 
decyzji, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, Transmisja informacji za pośred-
nictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, Transmisja 
informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, me-
dycyną i higieną, Transmisja interaktywnych telewizyjnych 
przewodników programowych, Transmisja krótkich wiado-
mości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomię-
dzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmi-
sja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem 
sieci, Transmisja obrazów drogą satelitarną, Transmisja obra-
zu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów i da-
nych, Transmisja satelitarna, Transmisja satelitarna dźwięków, 
obrazów, sygnałów i danych, Transmisja sieciowa dźwięków, 
obrazów, sygnałów i danych, Transmisja strumieniowa im-
prez w zakresie sportów elektronicznych, Transmisja sygnału 
dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów 
telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, Transmi-
sja telegramów, Transmisja treści audio i wideo za pośrednic-
twem satelity, Transmisja treści wideo za pośrednictwem 
sieci cyfrowych, Transmisja wiadomości, danych i treści 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
Transmisja wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości 
i obrazów, Transmisja wiadomości za pomocą telegramu, 
Transmisja zaszyfrowanych komunikatów, Udostępnianie 
czasu antenowego do celów komunikacyjnych, Udostępnia-
nie informacji na temat komunikacji medialnej, Udostępnia-
nie łączności radiowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do wideokonferencji, Udostępnianie szerokopasmowych łą-
czy telekomunikacyjnych, Udostępnianie urządzeń łączno-
ściowych do wymiany danych elektronicznych, Udostępnia-
nie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfro-
wych, Udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, 
Udzielanie informacji o taryfach telekomunikacyjnych, 
Udzielanie informacji w zakresie komunikacji, Udzielanie in-
formacji związanych z komunikacją bezprzewodową, Umoż-
liwianie łączności telegraficznej, Umożliwianie telekomuni-
kacji bezprzewodowej za pośrednictwem elektronicznych 
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sieci komunikacyjnych, Usługi agencji prasowej [komunika-
cja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych 
w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji praso-
wych [przesyłanie wiadomości], Usługi agencji prasowych 
w zakresie telekomunikacji, Usługi bezpiecznej transmisji 
danych, dźwięków i obrazów, Usługi charytatywne, miano-
wicie usługi telekomunikacyjne, Usługi cyfrowej transmisji 
danych audio i wideo, Usługi doradcze dotyczące sprzętu 
komunikacyjnego, Usługi doradcze dotyczące telekomuni-
kacji, Usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością 
bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, 
Usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, 
Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi dźwiękowo-tek-
stowe [audiotext], Usługi elektronicznej agencji prasowej, 
Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi geolokalizacji 
[usługi telekomunikacyjne], Usługi gromadzenia i przesyłania 
wiadomości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące 
sieci łączności elektronicznej, Usługi informacyjne dotyczące 
telekomunikacji, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne on-line 
związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji audio, Usłu-
gi komunikacji bezprzewodowej, Usługi komunikacji radio-
wej, telefonicznej i telegraficznej, Usługi komunikacji sateli-
tarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi komunikacji 
telegramowej, Usługi komunikacji telematycznej, Usługi ko-
munikacyjne do elektronicznej transmisji głosu, Usługi ko-
munikacyjne przez dalekopisy, Usługi komunikacyjne świad-
czone drogą elektroniczną, Usługi komunikacyjne umożli-
wiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektro-
nicznych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej 
transmisji obrazów, Usługi komunikacyjne za pośrednic-
twem środków elektronicznych, Usługi konferencji siecio-
wych, Usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie elektronicznej komunika-
cji, Usługi łączności, Usługi łączności audiowizualnej, Usługi 
łączności cyfrowej, Usługi łączności elektronicznej do trans-
misji za pośrednictwem anten, Usługi łączności elektronicz-
nej do transmisji za pośrednictwem kabli, Usługi łączności 
elektronicznej dla banków, Usługi łączności elektronicznej 
związane z autoryzacją kart kredytowych, Usługi łączności 
elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności 
elektronicznej, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
przygotowywania informacji finansowych, Usługi łączności 
kablowej, Usługi łączności radiowej, Usługi łączności sateli-
tarnej, Usługi łączności telegraficznej, Usługi łączności (Tele-
gramy -), Usługi łączności umożliwiające przesyłanie informa-
cji, Usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości 
o nagłych wypadkach, Usługi łączności w zakresie elektro-
nicznej transmisji danych, Usługi łącznościowe wykorzystu-
jące częstotliwość radiową, Usługi nadawcze, Usługi prowa-
dzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przesyłania 
danych dostępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania da-
nych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania 
i odbioru wiadomości, Usługi przesyłania wiadomości, Usługi 
przesyłania wiadomości teleksowych, Usługi przesyłania 
zdjęć, Usługi przesyłu danych, Usługi radiokomunikacji szero-
kopasmowej, Usługi radiokomunikacji wąskopasmowej, 
Usługi radiowo-telefaksowe, Usługi sieci komunikacji radio-
wej, Usługi sieci radiowo-telefonicznych na morzu, Usługi 
sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN) [komunikacja], Usługi 
światłowodowej telekomunikacji, Usługi telefonii i telefonii 
mobilnej, Usługi telegraficzne, Usługi telegrafu taśmowego 
albo dalekopisu drukującego bieżące informacje, Usługi tele-
komunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacji za pośrednic-
twem stałego łącza, Usługi telekomunikacyjne w zakresie 

dystrybucji danych, Usługi telekomunikacyjne dla pasażerów 
samolotów, Usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem ra-
diowych sieci komórkowych, Usługi telekomunikacyjne 
w zakresie telegrafu, Usługi telekomunikacyjne związane 
z transmisją informacji faksem, Usługi telekomunikacyjne 
w zakresie składu tekstu, Usługi telekomunikacyjne do pozy-
skiwania informacji z banków danych, Usługi telekomunika-
cyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, Usługi telekomu-
nikacyjne za pośrednictwem satelity, Usługi telekomunika-
cyjne, mianowicie usługi komunikacji osobistej, Usługi tele-
komunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodo-
wych, Usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami kompu-
terowymi, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i ka-
blowych, Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elek-
tronicznego, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Usługi 
teleksowe, Usługi telematyczne dostępne poprzez hasło, 
Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji danych przez sie-
ci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i tele-
komunikacyjnej, Usługi transmisji głosu i danych, Usługi 
transmisji wideo, Usługi trasowania i podłączania do sieci te-
lekomunikacyjnej, Usługi w zakresie bezprzewodowej komu-
nikacji szerokopasmowej, Usługi w zakresie elektronicznej 
transmisji głosu, Usługi w zakresie elektronicznego przesyła-
nia dokumentów, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji 
obrazów, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informa-
cji, Usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyj-
nych, Usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, Usługi 
w zakresie podziału czasu w korzystaniu z aparatury łączno-
ściowej, Usługi w zakresie przekazywania wiadomości, Usługi 
w zakresie telekomunikacji lotniczej, Usługi w zakresie tele-
konferencji i wideokonferencji, Usługi w zakresie transmisji 
informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, Usługi w za-
kresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków tele-
komunikacyjnych, Usługi w zakresie transmisji danych o du-
żej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, 
Usługi w zakresie transmisji danych przez sieci telematyczne, 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi wideokomunika-
cyjne, Usługi wideokonferencji, Usługi wysyłania wideo, 
Usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości, Usługi 
związane z taśmami wyświetlającymi tekst, Użytkowanie an-
ten odbiorników naziemno-satelitarnych, Użytkowanie elek-
tronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie przekaźni-
ków telewizyjnych typu ziemia-satelita, Użytkowanie sateli-
tów telekomunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunika-
cyjnej, Użytkowanie systemów komunikacji opartych na czę-
stotliwości radiowej, Użytkowanie systemów łączności elek-
tronicznej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, 
Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, 
Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] za-
kładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, Wspo-
magane komputerowo przesyłanie dźwięku, Wspomagane 
komputerowo przesyłanie tekstu, Wysyłanie, otrzymywanie 
i przekazywanie wiadomości, Zapewnianie dostępu do elek-
tronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz da-
nych, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, 
Zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych 
telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu o dużej prędko-
ści do sieci komputerowych i komunikacyjnych, Zapewnia-
nie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, Zapew-
nianie pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], 
Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicz-
nych linii chatów, Zapewnianie połączeń telekomunikacyj-
nych dla centrów danych, Zdalne transmitowanie danych 
drogą telekomunikacyjną, Zdalne transmitowanie sygnałów 
dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, 42 Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi nauko-
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we i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo, kon-
sultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji da-
nych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, 
bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Admini-
stracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Ad-
ministrowanie prawami użytkowników w sieciach kompute-
rowych, Aktualizowanie banków pamięci systemów kompu-
terowych, Analizy komputerowe, Analizy systemów kompu-
terowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania 
dotyczące technik telekomunikacyjnych, Diagnozowanie 
problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu opro-
gramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-
nych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria 
komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwa-
rzania danych, Monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie kompute-
rów, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywa-
nie sprzętu komputerowego, Opracowywanie systemów 
do przesyłania danych, Opracowywanie systemów kompu-
terowych, Opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, 
Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Pisanie 
techniczne, Planowanie, projektowanie i rozwój stron inter-
netowych on-line na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji 
danych, Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrzą-
dów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wy-
prowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywa-
nia danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów do wprowadzania danych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie 
i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Pro-
jektowanie komputerów i oprogramowania komputerowe-
go do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie 
systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworze-
nie i programowanie stron internetowych, Projektowanie 
urządzeń do przetwarzania danych, Przygotowywanie pro-
gramów komputerowych do przetwarzania danych, Rozwią-
zywanie problemów w postaci diagnozowania problemów 
z elektroniką użytkową, Systemy komputerowe (Analizy -), 
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony 
komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz 
osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania 
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci kompu-
terowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzę-
dzi do opracowywania oprogramowania dostępnych on-li-
ne nie do pobrania, Usługi analityczne w zakresie kompute-
rów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, Usługi diagnostyki kompute-
rowej, Usługi informatyki kwantowej, Usługi inżynieryjne 
w zakresie komputerów, Usługi komputerowe do analizy da-

nych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migra-
cji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, 
Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie 
projektowania i programowania komputerów, Usługi w za-
kresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie 
infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami infor-
matycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania 
danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Za-
rządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, 
Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowe-
go i sprzętem komputerowym, Zarządzanie usługami w za-
kresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administro-
wanie serwerem.

(210) 534146 (220) 2021 09 20
(731) SEMIK KAROLINA, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fizjopunkt

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii.

(210) 534147 (220) 2021 09 20
(731) WASZKIEWICZ DARIUSZ GALAKTA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Ostry dyżur
(510), (511) 28 Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 534150 (220) 2021 09 20
(731) FOODELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie produktów delikatesowych, Pośrednic-
two w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 534154 (220) 2021 09 20
(731) BEREDA HANNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BEREDA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 37 Remontowanie budynków, Remont nieru-
chomości, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa budynków, Wzno-
szenie budynków i innych konstrukcji, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych.

(210) 534173 (220) 2021 09 21
(731) OSIŃSKI JERZY, Pińczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWA PASIEKA

(531) 26.05.01, 26.05.15, 26.05.16, 26.05.18, 05.07.08, 03.13.04, 
03.13.05, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 44 Usługi pszczelarskie.

(210) 534174 (220) 2021 09 17
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) RANOZEK
(510), (511) 5 Preparaty sercowo-naczyniowe, Farmaceutyki 
stosowane w chorobach układu krążenia, Preparaty farma-
ceutyczne, Suplementy diety, Preparaty dietetyczne i wita-
minowe.

(210) 534370 (220) 2021 09 25
(731) KOWALIK MACIEJ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Lilly Bling
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty 
toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, 14 Kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyro-
by jubilerskie [biżuteria], 18 Parasolki i parasole (duże), Wa-
lizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Parasole i parasolki, Laski, kijki marszowe 
i trekkingowe, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, 22 Nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, 
Żagle, Taśmy i pasy, Torby i worki do pakowania, przechowy-
wania i transportu, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć gło-

wy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 26 Dodatki do odzie-
ży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, Zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków].

(210) 534437 (220) 2021 09 28
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REYMIX

(531) 26.04.10, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.02.19
(510), (511) 19 Cement, Cement budowlany, Cement hy-
drauliczny, Mieszanki cementowe, Materiały cementujące, 
Cementy do użytku w budownictwie, Preparaty cementu-
jące, Cement gotowy do użycia do celów budowlanych, Ce-
ment do wypełniania, Cementowe powłoki wzmacniające, 
Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie.

(210) 534496 (220) 2021 09 29
(731) KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Leśniakowizna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kik Mix 1972 EXPERT

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 06.19.09, 26.01.03, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 27.07.01

(510), (511) 1 Podłoża hodowlane dla roślin.

(210) 534536 (220) 2021 09 29
(731) SUCHOCKI MARCIN DH5, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fucktura

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.06, 26.13.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla księgowości, 35 Do-
radztwo z zakresu księgowości, Księgowość, Księgowość 
i prowadzenie ksiąg, Usługi w zakresie księgowości i rachun-
kowości, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgo-
wości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, w szczególności 
księgowość, Księgowość administracyjna, Prowadzenie 
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Skomputeryzowana 
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księgowość, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości 
podatkowej, Fakturowanie, Sporządzanie faktur, Usługi fak-
turowania dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fakturowa-
nia, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont 
w imieniu osób trzecich, 36 Analizy finansowe, Bankowość 
on-line, Doradztwo w sprawach finansowych, Informacje 
finansowe, Informacje finansowe dostarczane za pomocą 
środków elektronicznych, Usługi pośrednictwa finansowego, 
Udostępnianie informacji finansowych on-line, Udostępnia-
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony inter-
netowej, 38 Usługi w zakresie elektronicznego przesyłania 
dokumentów, Komunikacja przez sieci elektroniczne, Prze-
kazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
Przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, Prze-
syłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, Przesy-
łanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, 
Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 
42 Opracowywanie programów do przetwarzania danych, 
Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług on-line i Internetu, Tworzenie oprogramowania 
komputerowego, Umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania nie do pobrania do analizowania da-
nych finansowych i generowania raportów.

(210) 534570 (220) 2021 09 30
(731) STOWARZYSZENIE POLSKICH MUZYKÓW 

KAMERALISTÓW, Skarbona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna

(531) 27.05.01, 27.05.09, 26.03.01, 26.03.07, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.07, 26.11.10

(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wyda-
rzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna pu-
blikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, Komputerowy skład drukarski [DTP], Muzyczne 
usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, Pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisa-
nie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja 
broszur, Publikacja czasopism, Pisanie scenariuszy filmowych, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja ka-
lendarzy imprez, Publikacja książek i czasopism elektronicz-
nych on-line (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materia-
łów drukowanych, Publikacja recenzji on-line w dziedzinie 
rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowania 
broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowa-
nie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism in-
ternetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publiko-
wanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dru-
ków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych, Publikowanie druków w formie elektronicznej 

w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publiko-
wanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie 
gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie książek, Publi-
kowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyj-
nych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych  
on-line, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek 
instruktażowych, Publikowanie książek z nutowym zapisem 
muzyki, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publi-
kowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowa-
nych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
praw własności intelektualnej, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, 
Publikowanie materiałów multimedialnych on-line, Publiko-
wanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośni-
kach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, cza-
sopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publiko-
wanie multimediów, Publikowanie naukowych czasopism in-
formacyjnych, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie piosenek, Pu-
blikowanie plakatów, Publikowanie podręczników szkolenio-
wych, Publikowanie podręczników, Publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, 
Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowa-
nie słów piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie słów pio-
senek w postaci książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów 
w postaci płyt CD-ROM, Publikowanie ulotek, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów 
pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż rekla-
mowe, Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, 
Transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, Tworzenie [opra-
cowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
on-line [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu pu-
blikacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji 
związanych z publikowaniem, Usługi doradcze w zakresie 
publikowania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji cza-
sopism, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, 
Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pi-
sanych, Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych ma-
teriałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w za-
kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamo-
wych, Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Usługi w zakre-
sie publikacji książek, Usługi w zakresie publikowania on-line, 
Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi wydawania pu-
blikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty 
reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w za-
kresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie ksią-
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żek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicz-
nych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, 
z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośred-
nictwem środków skomputeryzowanych, Usługi związane 
z pisaniem scenariuszy, Wydawanie audiobooków, Wydawa-
nie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czaso-
pism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie katalo-
gów, Wydawanie prospektów, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Tłumaczenia, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, 
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Ad-
ministrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Biura re-
zerwacji w zakresie rozrywki, Doradztwo w zakresie planowa-
nia imprez specjalnych, Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dystrybucja filmów, Fo-
toreportaże, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Im-
prezy kulturalne, Informacje dotyczące działalności kultural-
nej, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące rozrywki 
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Inter-
netu, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Kom-
ponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Kształcenie 
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkole-
nia, Nauczanie indywidualne, Organizacja i prezentacja wido-
wisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Orga-
nizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja kon-
kursów muzycznych, Organizacja webinariów, Organizacja 
widowisk, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Orga-
nizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów roz-
rywkowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, 
Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie fe-
stynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organi-
zowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie kon-
gresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów, Organizowanie lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów kultu-
ralnych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie roz-
rywki, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Orga-
nizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie społecz-
nych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spo-
tkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie 
widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk 
w celach rozrywkowych, Pisanie piosenek, Planowanie i prze-
prowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów fil-
mów, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk te-
atralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, 
Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinema-
tograficznych i kinowych, Pokazy filmów kinowych, Pokazy 
filmów wideo, Pokazy filmowe, Prezentacja dzieł teatralnych, 
Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażo-
wych, Prezentacja recitali, Produkcja przedstawień, Produkcja 

przedstawień muzycznych, Produkcja przedstawień i progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowa-
dzenie festiwali filmowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, 
Przedstawianie filmów, Przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezer-
wacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na im-
prezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Reżyserowanie 
lub wystawianie sztuk, Rozrywka z udziałem muzyki, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Interne-
tu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnia-
nie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie 
treści audio on-line nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć  
on-line nie do pobrania, Udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za po-
mocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji, ko-
mentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem 
sieci komputerowych, Udzielanie informacji w dziedzinie mu-
zyki, Usługi artystów estradowych, Usługi artystów estrado-
wych świadczone przez muzyków, Usługi miksowania muzy-
ki, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi 
prezentacji audiowizualnych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe, Usługi roz-
rywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez wokalistów, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez piosenkarzy, Usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone przez gru-
py muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone przez artystów 
scenicznych, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania 
społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe 
w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki 
jazzowej, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, 
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi spor-
towe i kulturalne, Usługi szkół [edukacja], Usługi teatrów re-
wiowych, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi 
w zakresie kultury, Usługi w zakresie organizowania widowisk 
kulturalnych, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi 
w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie poka-
zów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji 
widowisk, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie roz-
rywki muzycznej animowanej, Warsztaty w celach kultural-
nych, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udzia-
łem aktorów, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizo-
wane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zamawianie artystów 
estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zapewnianie 
atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie za-
jęć kulturalnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli te-
atralnych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych.

(210) 534582 (220) 2021 09 30
(731) CICHECKA KAROLINA ROKA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roka bijou

(531) 26.07.25, 26.05.12, 27.05.01
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
Biżuteria, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne.
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(210) 534604 (220) 2021 09 30
(731) DRINKS OF LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA KOMBUCHA

(531) 05.03.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08
(510), (511) 30 Kombucha, Napoje na bazie herbaty z owoco-
wymi dodatkami smakowymi, Kawa, herbata, kakao i namiast-
ki tych towarów, Napoje sporządzone z herbaty, Substytuty 
herbaty, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające.

(210) 534607 (220) 2021 09 30
(731) MONEVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Monavi
(510), (511) 41 Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 
44 Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Zabiegi ko-
smetyczne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 525635, 532655, 532775, 532776, 533302, 533355, 533947, 534025, 534496

3 518694, 519417, 520224, 523347, 523362, 528917, 529924, 530219, 530250, 531166, 531175, 531527, 532681, 
532925, 533212, 533355, 533379, 533452, 533454, 533455, 533456, 533457, 533459, 533482, 533483, 533490, 
533558, 533820, 533985, 534046, 534047, 534370

4 510560, 530834, 530835, 532547, 533743, 534046, 534047

5 519417, 523347, 523362, 525635, 525636, 528031, 530219, 530250, 531166, 531527, 531642, 531643, 532681, 
532791, 532925, 533212, 533379, 533452, 533454, 533455, 533456, 533457, 533459, 533482, 533483, 533558, 
533579, 533580, 533581, 533582, 533965, 534025, 534174

6 510560, 527323, 533299, 533585, 533795, 534138, 534142, 534143

7 526771, 533585

8 533557, 534027

9 510560, 518558, 520288, 523070, 524561, 526562, 526771, 530087, 530088, 530219, 530250, 531132, 531143, 
531144, 531433, 531522, 531803, 532579, 532622, 532677, 532681, 533192, 533327, 533338, 533494, 533554, 
533869, 533880, 533894, 534142, 534143, 534536

10 525635, 532206, 533469, 533948

11 511347, 527323, 532581, 533743, 533754, 533869

12 529360, 534019

13 515324

14 505311, 510560, 525269, 529924, 530219, 530250, 532642, 533170, 533214, 534046, 534047, 534370, 534582

15 533880

16 510560, 515324, 518558, 523070, 527913, 529277, 530087, 530088, 530219, 530250, 530834, 530835, 531132, 
531143, 531144, 531433, 531522, 531642, 531643, 532362, 533110, 533165, 533192, 533212, 533399, 533402, 
533403, 533407, 533555, 533578, 533910, 534009, 534074

17 532597, 533302

18 510560, 518217, 527323, 528031, 530219, 530250, 531527, 532362, 532677, 532681, 533214, 533317, 533756, 
534009, 534370

19 504489, 532255, 533302, 533326, 533523, 533524, 533586, 533587, 533588, 533589, 533590, 533795, 533908, 
534138, 534142, 534143, 534437

20 511347, 526771, 527323, 530834, 530835, 531527, 532362, 533317, 534009

21 510560, 530219, 530250, 530834, 530835, 531527, 532362, 533299, 533743, 533903, 534074

22 534370

24 515324, 527323, 530834, 530835, 534009

25 510560, 515025, 515324, 516056, 518366, 528917, 529924, 530005, 530219, 530250, 531132, 531143, 531144, 
531433, 531642, 531643, 531946, 531989, 532362, 532677, 532681, 533165, 533214, 533254, 533469, 533569, 
533803, 533905, 533911, 533926, 533977, 534046, 534047, 534074, 534370

26 515324, 530219, 530250, 530834, 530835, 534370

27 530834, 530835, 533326, 533948

28 510560, 515324, 530005, 530219, 530250, 531132, 531143, 531144, 531433, 531527, 531642, 531643, 532362, 
532791, 533110, 533910, 534074, 534076, 534147

29 527387, 528753, 530219, 530250, 531799, 532343, 532590, 532766, 532768, 533257, 533260, 533316, 533319, 
533323, 533740, 533741, 534026

30 518738, 525731, 528738, 528753, 530219, 530250, 530864, 531154, 531642, 531643, 531748, 531793, 531839, 
532237, 532241, 532590, 532823, 533566, 533740, 533741, 533796, 533968, 534026, 534074, 534604
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1 22

31 524179, 528031, 528753, 528914, 531527, 531738, 531740, 532535, 532716, 532717, 532718, 532791

32 514933, 514934, 525731, 527398, 528753, 530219, 530250, 531642, 531643, 531806, 531807, 532665, 533740, 
533741, 534604

33 527398, 530719, 533365

34 533903

35 510560, 511347, 515324, 516056, 518558, 523070, 524561, 525754, 526562, 526771, 527913, 528031, 528753, 
528914, 528917, 529277, 529292, 530005, 530754, 530862, 530864, 531132, 531143, 531144, 531175, 531433, 
531522, 531527, 531562, 531586, 531803, 531963, 532140, 532305, 532345, 532489, 532590, 532622, 532633, 
532665, 532677, 532681, 532749, 532775, 532776, 532781, 532782, 532791, 532823, 532931, 533110, 533170, 
533171, 533192, 533257, 533260, 533299, 533316, 533319, 533323, 533365, 533399, 533402, 533403, 533470, 
533494, 533495, 533512, 533553, 533557, 533803, 533865, 533893, 533910, 533926, 533938, 533955, 533965, 
533974, 533977, 533986, 534007, 534016, 534017, 534021, 534022, 534023, 534051, 534057, 534058, 534150, 
534536

36 510560, 531329, 532305, 532345, 532931, 533317, 533470, 533864, 533907, 533909, 534536

37 504489, 511347, 526562, 526771, 527115, 527323, 529292, 530802, 532305, 532345, 533299, 533317, 533795, 
533864, 533893, 533907, 533908, 533909, 533999, 534142, 534143, 534154

38 523070, 531132, 531143, 531144, 531433, 531522, 531562, 531586, 531803, 532781, 532782, 533299, 533494, 
534145, 534536

39 528914, 531586, 532775, 532776, 532916, 532922, 532926, 532929, 532933, 532938, 533257, 533260, 533299, 
533316, 533319, 533323, 533788, 533816, 533865, 533974, 534019

40 531586, 533299, 533301, 533585, 533756, 534009, 534142, 534143

41 510560, 513928, 518558, 523070, 524561, 526562, 527115, 527913, 528657, 529440, 530005, 530087, 530088, 
531132, 531143, 531144, 531164, 531433, 531522, 531586, 531642, 531643, 531963, 532579, 532622, 532659, 
532677, 532681, 533110, 533165, 533192, 533197, 533399, 533402, 533403, 533470, 533494, 533495, 533512, 
533553, 533555, 533578, 533816, 533817, 533819, 533894, 533905, 533910, 533972, 533996, 533997, 533998, 
534005, 534051, 534057, 534058, 534074, 534570, 534607

42 511347, 524561, 526771, 527323, 527913, 528657, 529292, 531132, 531143, 531144, 531433, 531522, 531803, 
532345, 532775, 532776, 533192, 533301, 533375, 533377, 533399, 533402, 533403, 533407, 533494, 533553, 
533554, 533578, 533894, 533895, 533974, 534009, 534016, 534017, 534145, 534536

43 525731, 527387, 528753, 529819, 530758, 531329, 532241, 532242, 532665, 532916, 532922, 532926, 532929, 
532933, 532938, 533110, 533165, 533201, 533399, 533402, 533403, 533495, 533816, 533817, 533819, 533862, 
533863, 533865, 533886, 533974, 534051, 534057, 534058, 534150

44 510560, 518217, 518242, 520224, 524179, 525754, 528031, 530234, 531626, 531642, 531643, 532659, 532661, 
532663, 532775, 532776, 532781, 532782, 532864, 533197, 533299, 533367, 533495, 533785, 533820, 534014, 
534146, 534173, 534607

45 510560, 523070, 524561, 525037, 525754, 530862, 530864, 531562, 531803, 533495, 534139



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

¡OYE! 528738

19+ 533494

A online Serwis Odpadowy powered by FCC 533299

AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU 533457

AA 5 REPAIR 533459

AA PERFECT BASIC 532925

AEGIS SECURITY 531562

ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA  
WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA  
LUTEOSFER* AKTYWNY LIFTING ROSE GLOW  
HIPOALERGICZNY 533454

ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA  
WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA  
LUTEOSFER* ENERGIA NAWILŻENIA  
HIPOALERGICZNY 533379

ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA  
WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA  
LUTEOSFER* INTENSYWNE ODŻYWIANIE  
HIPOALERGICZNY 533456

ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA  
WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA  
LUTEOSFER* MULTI ODMŁODZENIE  
HIPOALERGICZNY 533452

ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA  
WIEKU + opatentowana TECHNOLOGIA  
LUTEOSFER* ZŁOTA KURACJA HIPOALERGICZNY 533455

AMBASADA URODY CLINIC & SPA 532661

AMBASADA URODY CLINIC & SPA 532663

AMETIS 534014

amitec 533302

ANGEL’S LIGHT 533743

ANNUAL CANDLE DAY 533955

arctic+ 514933

ATA AUDIT 532633

AZOXONE 250 SC 533965

B.oho! 532642

BABADOG 531527

Bakto I-STOP 534025

Balcerzak Kroi się coś wyjątkowego  
B GWARANCJA JAKOŚCI 532343

BARBERKING EST 2021 533785

Barlinek NEXT STEP  
wodoodporne podłogi hybrydowe 532255

beauyou 534046

Benek PIZZA 532237

BEREDA 534154

BG LABO beauty nutrition 523362

BG LABO 523347

BIANCA 533523

BLACK MAMBA 519417

BLADII 533996

BRAMA BAŁUT 532305

BRILUX 533754

BROWAR NA WYPASIE 532665

buongiorno PREMIUM COFFEE 532823

C CAPPUCCINA 533862

CALEA Cosmetics 518694

Camino 533590

CANTO 534138

Cats food Sweety Kitty with beef  
CERTIFIED BY CATS 532717

Cats food Sweety Kitty with chicken  
CERTIFIED BY CATS 532716

CENTRUM MEDYCZNE KRAJMED 532864

CERAMICA BIANCA 533524

CF 532926

CHC CHCemy 529440

ChemWorld 533947

CHILLWAGON 532677

Ciastko Świderskie 530864

Clavidełko 532206

Coffeesite Coffee Engineers 532581

Collette 531166

CORTES 531806

Cosmar 533557

Dax Cosmetics 533482

Dax 533483

des Concept 534016

DES Concept 534017

DETHLOFF 533495

Dogs food Sparky with beef  
CERTIFIED BY DOGS 532718

DOM Z PERLITU 529292

DOMEK MARZEŃ 530758

DOODLE PALS 532362

DREAM AND DO! 531946

Duda Nasze polskie! KIEŁBASA MYŚLIWSKA  
TAK KULTOWE NASZE POLSKIE Ulubiona  
myśliwska teraz w plastrze! BEZPIECZNE  
OPAKOWANIE Folia z powłoką antybakteryjną  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
pochodzącego z UE. 533257
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Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE  
POLSKIE KABANOS MYŚLIWSKI NOWOŚĆ  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
wieprzowego pochodzącego z UE. 533260

Early Stage 513928

ECO line STYROPIAN 532597

ED IS ON 533165

EKO detergent 533558

EKO GROSZEK KARLICZEK 532547

EKONACJA 534150

EL RANCHERO F 532916

ELE gont łupkowy 504489

ELESTAB 533355

EMERITEN GANG GRUPA SYMPATYKÓW  
POLONII WARSZAWA 533803

europell 533756

EXCLUSIVE NIERUCHOMOŚCI 533909

ezze 518366

fabryka słów WYDAWNICTWO 533910

FARSZAWA PIEROGARNIA 531793

Fb TVP Lublin flesz 531433

fizjopunkt 534146

FLASH BOUTIQUE 516056

FOOD CARTEL 532922

FR 533911

FREZMAT 533301

fruktolinka 518738

Fucktura 534536

FUERTA 533977

GALERIA ORNAMENT 511347

GEM CRU diamonds & colors 533170

GO 4 TASTE 532590

GOOD CHICKEN 527387

GOODIN life is beautiful 531989

Gorilla Boardzz 529360

GREENrent 533788

GRUPA POLSKICH NIERUCHOMOŚCI 533907

Happy ELITE 533869

HAVET 533816

IDEALIA 528657

INKWIZYCJA 530088

Jemy Jemy 528753

jm 533554

JP JINGPAI 533569

JUSTART GROUP 1966 534143

JUSTART IT 534145

JUSTART 534142

KAROL 531175

KIEDY.TO 525754

Kik Mix 1972 EXPERT 534496

Koema 532791

KONKRET GRUPA 533864

KORONNE SKARBY SMAKU 531748

KSTAR 533338

Kwiatoholiczka 528914

L La Porte 533795

l3monka 533490

LABIRYNT STEGNA PARK 532622

LADIES FIRST 532659

LADURO 527323

Len Arte 533865

Libra 533588

LIGHT FRAME 533585

Lilly Bling 534370

LM NOVALIPS MEDICAL COSMETOLOGY  
MALWINA LIPKA 530234

lOC Transdermal Collagen Peptides 532655

Lody z Jadowa 532241

lovsit FURNITURE 534009

LUBLINVEST 533470

LUXURY BOUTIQUE 529277

ŁÓDŹ.pl 531586

made in WARMIA & MAZURY 533192

MAGIA LUBCZYKU 533817

Magia Lubczyku 533819

MALINOWA PASIEKA 534173

Marcelo 533589

medicatrix 533367

Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna 534570

Miętowa Górka 533886

MISTRZA KOŁODZIEJA 532768

MOMMA 533214

Monavi 534607

Montuj.to 526562

MOON MUSIC CLUB 534051

MOON MUSIC CLUB 534057

MOON MUSIC CLUB 534058

moon 533317

MORE THAN FRUITS, FLOWERS, LEAVES 531738

MORE THAN 531740

mrowisko 531164

MY TO SUKCES 532681

Myk Konstrukcje 532345

N 528917

Najlepszy radiowy adres na świecie 523070

NASZA KOMBUCHA 534604

Natura 533820

Nico Koba 533903

NIERÓWNO SIEKANY 531154

NIEZGUBKA 505311

NOBOCOTO 533905

NOMA-SYSTEM 526771

Nook Invest 530802
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NOTABENE 527115

ONBOX 527913

OSiR WOŁOMIN 530005

Osnowa 515025

Ostry dyżur 534147

P PRIMAVERA GROUP 528031

P PRIMITIVO F 532929

PartyDeco 515324

PARTYDRIVER 534019

PASIDOSTAWA.PL 533974

PASIEKA KRZESZOWICKA 533968

PELANI 533469

Perfekcyjna Księgowość  
Spokój prowadzonej działalności + - x = 532489

Piekarnia Cukiernia Kaczeńcowa  
KLEMENTOWSKI 533796

PJ PRZYTULJA ... i rozkwitnij 529924

POLONIA OLE!  
Miesięcznik Kibiców Czarnych Koszul 533512

PRACOWNIA CZASU 533893

PREMIUM FLEXI food 534026

Princesse 533197

PRZY BRAMIE 532749

PSA ZAPIS 532931

PSC perfect skin clinic  
mgr Aleksandra Rusztowicz 531626

QAP 533553

Qmata 533948

Qso 534022

Qso 534023

RANOZEK 534174

RAWFILM 524561

Reha INNOVATIONS Targi w Krakowie 531963

REYMIX 534437

RODZINA RODZINIE 510560

roka bijou 534582

ROLL-TRAW TRAWNIKI ROLOWANE 524179

ROZKVIT 533986

RUBTILER VIR&BACT PROTECT 533326

RUDNICKI PARTNERS Business Legal Advisors 525037

RZĘSY NA PATENCIE 533555

SALON FRYZJERSKI merdanie i czesanie 518217

SALON MATURZYSTÓW Perspektywy 518558

saM W DoMu 532242

SENSO DZIECI 518242

SF-FFQ4 Polish Children 533407

SHADOWGUN 532579

SHEPA 534007

SHEPA 534021

SIGNIUS 531803

SILVERADO 534076

SINOSOLA 533327

SKAND HOUSE 533908

Skin Loop 520224

SKY WALK Ścieżka w chmurach 534074

SŁODKIE SKARBY ZIEMI terravita 533566

SOKOŁÓW BOCZEK Z ZIARNAMI  
BOGACTWO SMAKU I AROMATU 532766

SOLVEZA 531807

SOUVLAKI F 532933

spark-lab The future is bright. 533895

SPOX 525731

STEYCON pracownia projektowa 533375

STEYCON pracownia projektowa 533377

STODENT 525636

STREET SLU WORLD 533926

strefa aptek 532781

strefa aptek 532782

Szkoła Jazdy JaZDAM 533972

SZLAK NADZIEI 533578

Świder klimaty 530862

TAJM 533201

Tatrzański orzeł 531522

Taurus 533587

Team X 530219

TEAM X 530250

terapiq. 533985

The First Polish Single Malt Whisky  
by Alexandrion Distillery 530719

Time 2 Party 533110

tools4wood 534027

TORA line  PROFESSIONAL 533212

Towar na Festyny 533938

TRANSITION TECHNOLOGIES SCIENCE 533894

TRIOLALA MUSIC SPOT 533880

TRUSO 531329

Tulo 533586

TURBO-SERWIS PROFESSIONAL 533999

TVP SPORT 531132

TVP SPORT 531143

TVP SPORT 531144

UŁAN BROWAR 533863

uszczelki 24.pl najszczelniejszy sklep w sieci 530754

Vataha 533254

VEGTAIL 533740

VEGTAJL 533741

VILLACRYL 525635

Vipro Group 530834

VIPRO GROUP 530835

VITIDERM 532535

VR VORTEX VIRTUAL REALITY 520288

W KRĘGU WINA 533365

wafle Jarki 531839
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WANNACZYKABINA.PL 532140

water arctic+ 514934

WELL FITNESS 531643

WF 531642

WILD ROCK CIDER ORIGINAL 527398

Wiśniewski Legal 534139

WSZYSTKO NA DACHY 533171

xian F 532938

YaraVita LEOTRAC 532775

YaraVita SEAPOWER 532776

Z 534005

zagrywki 533997

ZAGRYWKI 533998

ZDROWE KORZYŚCI DuoMaG B6 533579

ZDROWE KORZYŚCI HesperoVen 5 max 533582

ZDROWE KORZYŚCI RuceVIT plus 533581

ZDROWE KORZYŚCI ZIOŁO MIX 533580

ZdrowiskO 529819



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.

1283074 LL LINGLONG (2021 08 24)
CFE: 26.01.19, 27.05.10 12

1512027 GSWF (2021 09 08)
CFE: 27.05.17 17

1600426 VICTORIA (2021 07 09)
CFE: 27.05.17 9

1614129 YVI (2021 07 20)
CFE: 27.05.01 6, 7

1614248 ST. NICOLAUS DISTILLERY 1867 (2021 05 28)
CFE: 02.01.01, 24.03.07, 24.17.02, 
27.01.12, 27.05.01, 27.07.01

2, 30, 32, 
33, 35

1614254 BUDUSUSHI (2021 07 14)
CFE: 27.05.01 35, 43

1614293 THE 1872 CLIPPER TEA CO. A HISTORICAL 
BLEND OF TASTE & TEA 
(2021 08 13, 2021 02 17)
CFE: 03.01.01, 18.03.02, 24.03.07, 
27.01.01, 29.01.12

30

1614302 INRIK (2021 07 27)
CFE: 27.05.17 16

1614322 La Maison Arabe (2021 06 17, 2021 03 01)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 28.01.00, 
29.01.12

36, 43

1614486 WM WINNER MEDICA  
(2021 06 22, 2021 04 01)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12 5, 10

1614505 NAN TECHNOLOGY (2021 05 14, 2021 03 09)
CFE: 01.13.15, 05.07.27, 24.17.05, 27.05.10 30

1614541 (2021 07 14)
CFE: 07.01.08, 26.01.03 36

1614729 L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 17

1614756 COL/EMQ (2021 09 02, 2021 05 13) 7
1614828 NEKTARA (2021 08 20)

CFE: 27.05.01 3
1614928 JINZHI (2021 07 16)

CFE: 01.01.02, 26.04.03, 27.05.07, 28.03.00 6
1614932 ATIXARSO (2021 05 31, 2020 12 01) 5
1614946 M6+ (2021 07 15)

CFE: 03.07.17, 24.17.05, 26.11.13, 
27.05.03, 27.07.01

33

1614954 Transsion (2021 07 06)
CFE: 26.11.08, 27.05.11 9

1614996 ČERVA (2021 03 09)
CFE: 27.05.01 9, 10, 21, 25

1615045 (2021 05 20, 2021 03 10)
CFE: 01.15.15, 24.01.05, 26.11.01 1, 5, 37, 44



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1615045 

2  1614248 

3  1614828 

5  1614486, 1614932, 1615045 

6  1614129, 1614928 

7  1614129, 1614756 

9  1600426, 1614954, 1614996 

10  1614486, 1614996 

12  1283074 

16  1614302 

17  1512027, 1614729 

21  1614996 

25  1614996 

30  1614248, 1614293, 1614505 

32  1614248 

33  1614248, 1614946 

35  1614248, 1614254 

36  1614322, 1614541 

37  1615045 

43  1614254, 1614322 

44  1615045



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.

510484 denn’s Biomarkt GmbH
2020 08 31 16, 21, 29, 30, 35, 39, 

41, 43, 44
520030 Bioline Reagents Limited

2021 04 06 5, 10
527071 Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH

2021 08 04 16, 35, 39
527957 WORLD BRAND LICENSING S.A.S.

2021 08 31 25
519230 FUNKCIONA ARCHITEKCI SPÓŁKA  

PARTNERSKA MUŃOZ I PARTNERZY
2021 09 06 37, 42

527364 Xiaomi Inc.
2021 09 21 19, 35

529248 3W DYSTRYBUCJA BUDOWLANA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 09 20 19, 35

527040 SELENA MARKETING  
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 09 20 1, 2, 17, 19

525320 Sebapharma GmbH & Co. KG
2021 09 30 3, 5, 35, 44



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

40/2019 57 503510
STUCZYŃSKA SYLWIA, 
PPHU RECHNOLAND, 
Ożarów Mazowiecki

STUCZYŃSKA SYLWIA, 
PPHU TECHNOLAND, 
Ożarów Mazowiecki

18/2021 106 527092
PIELA BOGUSŁAW, 

Sosnowiec
PIELA BOGUSŁAWA, 

Sosnowiec


	Ogłoszenia  o  zgłoszonych  w  Polsce 
znakach  towarowych
	Znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym 
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.

	Informacje o wyznaczonych na terytorium 
rzeczypospolitej polskiej po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
Międzynarodowych znakach towarowych
	Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych

	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec zgłoszenia znaku towarowego 
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej


