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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 25 pażdziernika 2021 r. Nr ZT43

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) 499259 (220) 2019 04 29
(731) ENSILA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bolesławiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, ma-
teriały metalowe do celów budowlanych, przenośne me-
talowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne 
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, 
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 
kasy pancerne, 19 materiały, niemetalowe, do użytku w bu-
downictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w bu-
downictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, nie-
metalowe, pomniki niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności 
gospodarczej, prace biurowe, 37 usługi budowlane.

(210) 502804 (220) 2019 07 26
(731) FEDERACJA FIRM LOTNICZYCH BIELSKO, Kaniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śląski Klaster Lotniczy

(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, 
informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie 

targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, reklama, statystyczne zestawie-
nia, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi lobbingu han-
dlowego, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa bizne-
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
partnerów biznesowych w branży lotniczej, usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, 41 kształ-
cenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych, kolokwiów, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie] i innych po-
dobnych wydarzeń - związanych z branżą lotniczą, organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych - 
związanych z branżą lotniczą, w tym też sportami lotniczymi, 
przekazywanie know-how [szkolenia], 42 badania naukowe 
i techniczne, doradztwo w zakresie projektowania i rozbu-
dowy sprzętu lotniczego, doradztwo w zakresie wdrażania 
nowych, innowacyjnych rozwiązań w branży lotniczej, kon-
trola jakości, opracowywanie projektów technicznych, prace 
badawczo-rozwojowe, tworzenie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii związanych z branżą lotniczą, wynajem sprzętu 
naukowego i technologicznego.

(210) 509639 (220) 2020 01 31
(731) SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) StresLab
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie kompu-
terowe, 41 usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, organi-
zowanie wystaw, sympozjów, konferencji, seminariów, sym-
pozjów, warsztatów i szkoleń, usługi trenerskie, szkolnictwo 
wyższe, 42 badania naukowe, prace badawczo - rozwojowe, 
badania naukowe nad zjawiskiem stresu i depresji, usługi 
w zakresie tworzenia oprogramowania, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych, 44 badania psychologiczne, do-
radztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, opie-
ka psychologiczna, terapia psychologiczna, usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, psychoterapia, usługi psychotera-
peutyczne, usługi terapeutyczne, opieka medyczna, opieka 
zdrowotną, pomoc medyczna.

(210) 510108 (220) 2020 02 11
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(554) (znak przestrzenny)



Nr  ZT43/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

(540) WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI 
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI WÓDKA 
z MANUFAKTURY STWORZONA Z SUROWCA 
POCHODZĄCEGO Z GORZELNI ROLNICZEJ WYRÓB 
PREMIUM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.07.23, 19.07.25, 05.07.02
(510), (511) 33 wódka.

(210) 510110 (220) 2020 02 11
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(554) (znak przestrzenny)
(540) WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI 

MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI 
ŚLIWOWICA z MANUFAKTURY DESTYLATY 
Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE 
W DĘBOWYCH BECZKACH PO MIODZIE PITNYM 
WYRÓB PREMIUM

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.07.23, 19.07.25, 05.07.14
(510), (511) 33 śliwowica.

(210) 511191 (220) 2020 03 09
(731) UNIDOZ PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia do dozowania preparatów che-
micznych, 11 urządzenia do dezynfekcji.

(210) 511894 (220) 2020 03 25
(731) KOTWICA PAWEŁ, PIŁASIEWICZ PIOTR 

AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA SPÓŁKA CYWILNA, 
Augustów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA- MIÓD PITNY ESTD 

Mead 2017 PRODUKT RZEMIEŚLNICZY Z PODLASIA 
-HANDMADE QUALITY- 3 Augustowski trójniak 
MANUFAKTURA Paweł Kotwica MISTRZ PRODUKCJI 
AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA

(531) 19.07.09, 20.05.21, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 
29.01.15

(510), (511) 33 miód pitny.

(210) 514163 (220) 2020 06 01
(731) TIGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan BOCIAN Deli - Vegan - Quality Meat

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.07, 03.07.16, 03.07.24, 24.03.01, 
24.03.07, 24.03.13, 24.03.18, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.12

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

(210) 514339 (220) 2020 06 08
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK MUS 100% owoców z witaminą C 

MANGO JABŁKO BANAN bez dodatku cukru

(531) 05.03.11, 05.03.16, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.13, 19.07.25, 
19.08.25, 26.05.17, 26.05.22, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 
27.05.03, 29.01.15

(510), (511) 29 Desery owocowe, pasty owocowe, kandyzo-
wane przekąski owocowe, kompozycje owoców przetwo-
rzonych, krojone owoce, owoce aromatyzowane, owoce gla-
zurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce 
lukrowane, owoce przetworzone, pokrojone owoce, przecie-
ry owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
suszonych owoców, przekąski z owoców, skórki owocowe, 
30 Gotowe desery [wyroby cukiernicze], musy, musy desero-
we, musy (słodycze), musy(wyroby cukiernicze), słodycze bez 
cukru, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze 
o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem, słodycze 
zawierające owoce, sosy owocowe, sosy zagęszczone, wyro-
by cukiernicze płynne, 32 Koktajle owocowe, bezalkoholo-
we, mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe o sma-
ku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, skoncentrowane soki owocowe, soki owocowe 
[napoje], napoje owocowe, owocowe napoje typu smoothie.

(210) 517441 (220) 2020 08 24
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,  

Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) PURPLE YELLOW MIX
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy, tytoń przetworzo-
ny, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów 
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artyku-
ły dla palaczy, bibułki, gilzy i filtry do papierosów, przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki 
do tutek papierosowych, e-papierosy, kartridże do e-papie-
rosów, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do pod-
grzewania, przyrządy do podgrzewania tytoniu i ich części, 
substytuty tytoniu przeznaczone do wdychania, papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, papierośnice, opakowania 
do papierosów, snus z tytoniem, tabaka z tytoniem, snus bez 
tytoniu, tabaka bez tytoniu, beztytoniowe doustne torebki 
nikotynowe (nie do użytku medycznego).

(210) 518561 (220) 2020 09 23
(731) ZEG ZAKŁAD ELEKTRYCZNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gryfice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZEG

(531) 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, elektryczne instalacje 
sterujące, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje 
do kontroli przepływu [elektryczne], instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządze-
nia energetyczne sieci zasilających, kable elektryczne, osłony 
na kable elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable 
metalowe [elektryczne], tuleje złączowe do kabli elektrycz-
nych, kable i przewody elektryczne, kable elektryczne do łą-
czenia, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elek-
tryce, transformatory, okablowanie elektryczne, systemy auto-
matyki domowej, sterowniki automatyki przemysłowej, kable 
do komputerów, kable do modemów, kable do nadawania 
i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable do transmisji 
danych, 11 oprawy oświetleniowe, oświetleniowe oprawy, 
elektryczne oprawy oświetleniowe, przemysłowe oprawy 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospo-
darstwie domowym, oprawy oświetleniowe do użytku han-
dlowego, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 35 usługi 
informacyjne dla konsumentów, 37 instalacja sprzętu do au-
tomatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją 
sprzętu automatyki budynkowej, informacja o konserwacji 
sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, eliminacja 
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja systemów 
oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycz-
nego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów 
telewizji przemysłowej, instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń 
elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń oświe-
tleniowych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalowanie 
generatorów prądu, instalowanie linii transmisyjnych, konser-
wacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, konser-
wacja przewodów, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze w zakresie 
instalacji generatorów, usługi doradcze związane z konserwa-
cją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, usługi 
doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, 
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, usługi elektryków, usługi układania przewo-
dów elektrycznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla 
urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycz-
nych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycz-
nych urządzeń do oświetlania, układanie kabli naziemnych, 
układanie kabli, układanie kabli ziemnych, renowacja instalacji 
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewo-
dów instalacji elektrycznej, serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń 
do zaopatrzenia w energię elektryczną, serwisowanie sieci 
elektrycznych, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, naprawy podwodne, naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, naprawa i konserwacja gene-
ratorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji 
gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn 
do produkcji energii, naprawa lub konserwacja elektrycznych 
urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja genera-
torów energii elektrycznej, montaż instalacji przemysłowych, 
wynajem maszyn budowlanych.
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(210) 519289 (220) 2020 10 08
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nJU.ŚWIATŁOWÓD

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.18

(510), (511) 9 aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, 
telefony komórkowe, zestawy głośnomówiące, ładowarki 
do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe, obudo-
wy do telefonów komórkowych, uchwyty i pokrowce do te-
lefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, 
karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, myszy kom-
puterowe, notesy elektroniczne, programy gier komputero-
wych, programy komputerowe jako software ładowalny. pro-
gramy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do nadawania, przekazywania i odbierania działające w sys-
temie telefonii komórkowej, 35 usługi z zakresu promocji, re-
klamy i marketingu, również drogą on-line, usługi w zakresie 
sprzedaży następujących towarów: aparaty telefoniczne, słu-
chawki telefoniczne, telefony komórkowe, zestawy głośno-
mówiące. ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słuchaw-
kowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komór-
kowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefonicz-
ne do telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane 
magnetyczne nośniki danych, myszy komputerowe, notesy 
elektroniczne, programy gier komputerowych, programy 
komputerowe jako software ładowalny, programy kompute-
rowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii 
komórkowej, usługi pośrednictwa w sprzedaży powierzch-
ni reklamowej w Internecie, usługi w zakresie rozpowszech-
niania folderów, materiałów promocyjnych i próbek, usługi 
w zakresie wynajmu sprzętu reklamowego, usługi w zakresie 
przygotowywania opracowań statystycznych, mechano-
graficznych i stenotypicznych, usługi w zakresie rejestracji, 
gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania danych, 
badania marketingowe polegające w szczególności na okre-
ślaniu odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, 
usługi w zakresie kompilacji i wykorzystania danych mate-
matycznych lub statystycznych, usługi w zakresie badania 
i analizy rynku, usługi w zakresie tworzenia baz danych, usłu-
gi w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem 
multimedialnych nośników audiowizualnych, 36 usługi fi-
nansowe, usługi w zakresie transakcji płatniczych, obsługi 
kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożli-
wiania osobom trzecim dokonywania płatności rachunków 
drogą transferu elektronicznego lub za pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych, 37 usługi w zakresie naprawy, konser-
wacji i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, 38 usługi te-
lekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie 
radiotelefonii mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone 
poprzez Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej 
oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi 
w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania infor-
macji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez 

terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez 
sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, te-
lefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania tele-
gramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi 
w zakresie połączeń z Internetem za pośrednictwem teleko-
munikacji, usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu 
dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom 
trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc interneto-
wych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek 
pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępnia-
nia książek telefonicznych on-line, usługi w zakresie kolekcjo-
nowania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, 
usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych 
w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, 
usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję ka-
blową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi tele-
foniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, 
usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu te-
lekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi 
klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktury tele-
komunikacyjnej obcym operatorom, 41 usługi rozrywkowe 
i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowa-
dzania konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych i konferencji oraz szkoleń 
związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, 
usługi w zakresie publikacji periodyków i druków za wyjąt-
kiem druków reklamowych, także w formie elektronicznej, 
usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kul-
turalnych i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydaw-
nictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzysta-
niem multimedialnych nośników audiowizualnych, 42 usługi 
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Inter-
netu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania 
stron internetowych osobom trzecim, doradztwo w spra-
wach sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowy-
wanie wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe, 
projektowanie systemów komputerowych, aktualizacja, in-
stalacje, powielanie, projektowanie, konserwacja, wynajem, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielo-
krotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze, usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające 
Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci, usługi 
w zakresie prowadzenia kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów).

(210) 519685 (220) 2020 10 19
(731) BARANOWSKI PAWEŁ PASTELIER DREAMS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Pastelier Dreams
(510), (511) 5 pieluszki dla niemowląt, pieluchy [pieluszki 
dziecięce], pieluszki [dziecięce -] [pieluchy], pieluszki (dziecię-
ce -) [pieluchy], pieluszki materiałowe, pieluszki muślinowe, 
10 gryzaki do złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, gryza-
ki na ząbkowanie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, 
gryzaki pierścienie do uśmierzania bólu związanego z ząb-
kowaniem, gryzaki pierścienie z grzechotką dla ząbkujących 
dzieci, gryzaki w formie łańcuszków do uśmierzania bólu 
związanego z ząbkowaniem, smoczki dla niemowląt, smocz-
ki do karmienia niemowląt, klipsy do smoczków, smoczki, 
smoczki dla dzieci, smoczki dla noworodków, smoczki nie-
mowlęce, zawieszki do smoczków, materiałowe zawieszki 
do smoczków, gryzak dla dzieci szeleszczącymi uszkami, 
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zawieszki do smoczka z elementami drewna, 28 zabawki 
dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki 
dla niemowląt, zabawki rozwojowe dla niemowląt, artykuły 
do zabawy dla dzieci, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, sto-
jak edukacyjny (babygym).

(210) 520103 (220) 2020 10 29
(731) DEWELOPUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dewelopuj

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje komputerowe, eduka-
cyjne aplikacje mobilne, edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, oprogramowanie edukacyjne, środki edukacyj-
ne do pobrania, 16 drukowane materiały edukacyjne, książki 
edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, podręczniki eduka-
cyjne, publikacje edukacyjne, broszury w zakresie sprzedaży 
nieruchomości, 36 doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieru-
chomości mieszkaniowe, doradztwo dotyczące inwesto-
wania w nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, ocena 
nieruchomości [wycena], organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących rynku nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieru-
chomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, usługi doradcze doty-
czące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczą-
ce nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, wycena 
nieruchomości, 37 budowa nieruchomości [budownictwo], 
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysło-
wych, budowanie nieruchomości, konserwacja nieruchomo-
ści, remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, 41 szkolenia 
w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi eduka-
cyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomo-
ści, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków 
od nieruchomości, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia 
w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, szkolenia związane z finansami, 
szkolenia związane z przetwarzaniem danych, szkolenie i in-

struktaż, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie zaawan-
sowane, szkolenie z zakresu sprzedaży, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem 
sprzedażowym, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe dla przemysłu, 
usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, wy-
pożyczanie materiałów szkoleniowych, warsztaty w celach 
szkoleniowych.

(210) 520303 (220) 2020 11 03
(731) GARBICZ BARTŁOMIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMS FITFACTORY

(531) 01.15.03, 01.15.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 dostarczanie sprzętu sportowego, fitness 
kluby, edukacja sportowa, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, pro-
wadzenie zajęć fitness, szkolenia w zakresie zajęć sporto-
wych, treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi 
trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w za-
kresie treningu sprawności fizycznej, usługi w zakresie udo-
stępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych.

(210) 520465 (220) 2020 11 06
(731) PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF 

~PRUSZYŃSKI~, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) Blachy Pruszyński
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż 
farby], mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, po-
włoki odpychające wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], 
farby gruntowe, farby przewodzące, konserwanty (murarskie -) 
[farby], farby w proszku, farby architektoniczne, mieszanki 
dachowe [farby], powłoki antykorozyjne [farby], wykończe-
nia poliuretanowe [farby], farby zapobiegające rdzy, farby 
zabezpieczające przed wilgocią, farby do powlekania galwa-
nicznego, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby 
do ochrony przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni 
metalowych [farby], powłoki plastikowe [farby] do użytku 
w budownictwie, farba odporna na rdzę, emalie do malowa-
nia, farby aluminiowe, lakiery, materiały powłokowe w posta-
ci olejów, materiały hamujące korozję, mieszanki antykoro-
zyjne, niemetalowe materiały do impregnacji wodoodpor-
nej w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci lakierów, 
oleje przeciwrdzewne, podkładowe lakiery ochronne, pod-
kłady, politura, pokosty, powłoki ochronne do metali [farby], 
woski antykorozyjne, 6 materiały metalowe dla budownic-
twa, materiały budowlane (metalowe), materiały konstruk-
cyjne metalowe, metalowe materiały budowlane, ognio-
trwałe budowlane materiały metalowe, wzmacniające mate-
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riały metalowe dla budownictwa, metalowe materiały 
do krycia nawierzchni, materiały do obróbki dachu metalo-
we, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalo-
we materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe mate-
riały budowlane w postaci paneli, materiały metalowe do ce-
lów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blachar-
skie materiały budowlane, blacha do pokrycia dachu z meta-
lu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), 
blachodachówki, blachodachówki panelowe, panele dacho-
we metalowe, panele dachowe na rąbek metalowe, blachy 
trapezowe, profile dachowe metalowe, obróbki blacharskie, 
podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe do użytku 
w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki metalo-
we do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe -), 
ciągliwe palisady metalowe, ciągnione i polerowane pręty 
metalowe, cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [kon-
strukcje], części budowli z metalu, części połączeniowe 
do rur z metalu, czopy metalowe, dachowe rynny metalowe, 
dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachy 
z metalu na konstrukcje, daszki z metalu z umocowanymi lub 
ruchomymi listwami, deflektory kominowe metalowe, deko-
racyjne profile metalowe, drobnica metalowa do budynków, 
drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do budynków, elementy metalowe 
w postaci rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzym-
sy metalowe, haki do dachówek, izolacyjne, metalowe pane-
le okładzinowe do ścian, izolacyjne panele metalowe do ce-
lów budowlanych, kanały metalowe, kątowniki metalowe, 
kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalowe, kołki metalo-
we, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kominy stalowe, 
konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy meta-
lowe, kraty metalowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, materiał 
do pokrywania dachów z metalu, materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, membrany dachowe z metalu, meta-
le laminowane, metale nieszlachetne, metale nieszlachetne 
i ich stopy, metalowa okładzina ścienna [budownictwo], me-
talowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, metalo-
we bloki konstrukcyjne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe 
dachówki holenderskie, metalowe deski szczytowe, metalo-
we drobne wyroby, metalowe elementy usztywniające 
i wzmacniające konstrukcję, metalowe elementy wykończe-
niowe [obramienia] stosowane w budownictwie, metalowe 
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odpro-
wadzające, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe ką-
towniki stalowe, metalowe komponenty budowlane, meta-
lowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe 
komponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, 
metalowe komponenty do budowy fasad, metalowe koń-
cówki kominowe, metalowe kosze dachowe do użytku 
w budownictwie, metalowe materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe okna, metalowe parapety okienne, 
metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokry-
cia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile, 
metalowe progi, metalowe puszki zbiorcze, metalowe rynny, 
metalowe śruby mocujące, metalowe struktury wzmacniają-
ce do budynków, metalowe, termoizolowane konstrukcje 
fasadowe o podwójnej izolacji, metalowe uchwyty rynnowe, 

metalowe więźby dachowe, modułowe przenośne konstruk-
cje budowlane [metalowe], modułowe systemy kominów 
ze stali, narożniki ochronne tynków metalowe, nasady komi-
nowe metalowe, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk 
(metalowe), oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, 
oblicówki metalowe, ocynkowana gruba blacha stalowa, 
okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, 
okładziny budowlane [metalowe], okładziny metalowe [kon-
strukcyjne i budowlane], okucia stosowane w budownic-
twie, metalowe, ołowiane materiały uszczelniające do krycia 
dachów, płytki dachowe metalowe, płytki metalowe, płyty 
aluminiowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny alu-
miniowe, rynny metalowe do rozpraszania wody deszczo-
wej, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny 
metalowe do zbierania wody ściekowej, rynny metalowe 
do zbierania wody deszczowej, rynny ściekowe metalowe, 
skrzynki ogniotrwałe, słupki metalowe, słupki metalowe 
do przeprowadzania przewodów, stabilizowana pianka alu-
miniowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana [staliwo], stal nie-
rdzewna, stal nierdzewna w postaci arkuszy, stal obręczowa, 
stal powlekana, stal platerowana, stal prętowa, stal w formie 
arkuszy, prętów, listew i kęsów, stal w postaci płyt, stalowe 
materiały budowlane, stropy [metalowe materiały budowla-
ne], szkielety metalowe [budownictwo], ukształtowane czę-
ści metalowe, wiązania z drutu, wsporniki metalowe, wykła-
dziny kominowe metalowe, wytłoczki aluminiowe, wytłoczki 
metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla 
budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe do desko-
wania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], 
zamknięcia zabezpieczające z metalu, zbrojenia metalowe 
do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensacyjne 
metalowe, metalowe bariery dachowe przeciwśniegowe, 
metalowa ława kominiarska do blachodachówek, folie alu-
miniowe, folie metalowe, folie metalowe do okrywania, ta-
śma metalowa, uszczelki metalowe, regulowane kołnierze 
[metalowe], produkty dekarskie metalowe, dachówki meta-
lowe, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina me-
talowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz 
z metalowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie ma-
skujące, folie izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie 
do ściółkowania, folie z tworzyw sztucznych do izolacji elek-
trycznej, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wy-
ściełania [inne niż do zawijania], taśma antykorozyjna, taśma 
maskująca, taśma elektroizolacyjna, taśmy izolacyjne, wodo-
odporna taśma klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], taśma 
maskująca do celów przemysłowych, taśmy, paski i błony 
klejące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycz-
nymi (niemetalowe -), taśmy przylepne do zabezpieczania 
pokryć podłogowych, nieprzepuszczalne taśmy klejące 
do krawędziowania dachów, półprzetworzone żywice poli-
merowe w postaci taśm, nieprzepuszczalne taśmy klejące 
do koszy dachowych, taśmy z włókna szklanego do celów 
izolacyjnych, nieprzepuszczalne taśmy przylepne do układa-
nia dachówek kalenicowych, taśmy do izolacji elektrycznej 
z włókna szklanego, uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, 
farby izolacyjne do fasad, uszczelniacze płynne, uszczelnia-
cze antykorozyjne, 19 folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w budownictwie, produkty dekarskie niemetalowe, uszczel-
niacze dekarskie, arkusze bitumiczne do użytku w budow-
nictwie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne 
niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i elemen-
ty do nich, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumicz-
ne powłoki dachowe, krokwie dachowe, łupki dachowe, ob-
róbki dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe, niemetalo-
we, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, dachówki 
niemetalowe, wywietrzniki dachowe niemetalowe, obróbki 
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komina niemetalowe, podbitki niemetalowe i deski czołowe 
wraz z niemetalowymi akcesoriami wykończeniowymi, ryn-
ny niemetalowe oraz niemetalowe elementy do tych rynien, 
rynny koszowe niemetalowe, blacha z tworzyw sztucznych 
na dachy, panele dachowe niemetalowe, panele dachowe 
na rąbek niemetalowe, profile dachowe niemetalowe, drzwi 
niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej to-
warów z branży budowlanej i chemicznej, 40 obróbka i prze-
twarzanie materiałów z metali, stopów metali, tworzyw 
sztucznych, ceramicznych, usługi w zakresie obróbki metalu, 
cięcie blach, rozkrawanie blach, gięcie blach, wykrawanie 
otworów montażowych, bądź innych otworów technolo-
gicznych i estetycznych, dostarczanie informacji dotyczą-
cych obróbki materiałów, obróbka i powlekanie powierzchni 
metalowych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, architektura, badania techniczne, prace 
badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, ekspertyzy 
inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, projektowanie bu-
dynków, opracowywanie projektów technicznych.

(210) 520466 (220) 2020 11 06
(731) PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF 

~PRUSZYŃSKI~, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACHY PRUSZYŃSKI

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09, 26.04.04
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż 
farby], mieszanki powlekające [chemikalia] inne niż farby, po-
włoki odpychające wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], 
farby gruntowe, farby przewodzące, konserwanty (murarskie -) 
[farby], farby w proszku, farby architektoniczne, mieszanki 
dachowe [farby], powłoki antykorozyjne [farby], wykończe-
nia poliuretanowe [farby], farby zapobiegające rdzy, farby 
zabezpieczające przed wilgocią, farby do powlekania galwa-
nicznego, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby 
do ochrony przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni 
metalowych [farby], powłoki plastikowe [farby] do użytku 
w budownictwie, farba odporna na rdzę, emalie do malowa-
nia, farby aluminiowe, lakiery, materiały powłokowe w posta-
ci olejów, materiały hamujące korozję, mieszanki antykoro-
zyjne, niemetalowe materiały do impregnacji wodoodpor-
nej w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci lakierów, 
oleje przeciwrdzewne, podkładowe lakiery ochronne, pod-
kłady, politura, pokosty, powłoki ochronne do metali [farby], 
woski antykorozyjne, 6 materiały metalowe dla budownic-
twa, materiały budowlane (metalowe), materiały konstruk-
cyjne metalowe, metalowe materiały budowlane, ognio-
trwałe budowlane materiały metalowe, wzmacniające mate-
riały metalowe dla budownictwa, metalowe materiały 
do krycia nawierzchni, materiały do obróbki dachu metalo-
we, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalo-
we materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe mate-
riały budowlane w postaci paneli, materiały metalowe do ce-
lów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blachar-
skie materiały budowlane, blacha do pokrycia dachu z meta-
lu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), 

blachodachówki, blachodachówki panelowe, panele dacho-
we metalowe, panele dachowe na rąbek metalowe, blachy 
trapezowe, profile dachowe metalowe, obróbki blacharskie, 
podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe do użytku 
w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki metalo-
we do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe -), 
ciągliwe palisady metalowe, ciągnione i polerowane pręty 
metalowe, cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [kon-
strukcje], części budowli z metalu, części połączeniowe 
do rur z metalu, czopy metalowe, dachowe rynny metalowe, 
dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachy 
z metalu na konstrukcje, daszki z metalu z umocowanymi lub 
ruchomymi listwami, deflektory kominowe metalowe, deko-
racyjne profile metalowe, drobnica metalowa do budynków, 
drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do budynków, elementy metalowe 
w postaci rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzym-
sy metalowe, haki do dachówek, izolacyjne, metalowe pane-
le okładzinowe do ścian, izolacyjne panele metalowe do ce-
lów budowlanych, kanały metalowe, kątowniki metalowe, 
kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalowe, kołki metalo-
we, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kominy stalowe, 
konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy meta-
lowe, kraty metalowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, materiał 
do pokrywania dachów z metalu, materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, membrany dachowe z metalu, meta-
le laminowane, metale nieszlachetne, metale nieszlachetne 
i ich stopy, metalowa okładzina ścienna [budownictwo], me-
talowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, metalo-
we bloki konstrukcyjne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe 
dachówki holenderskie, metalowe deski szczytowe, metalo-
we drobne wyroby, metalowe elementy usztywniające 
i wzmacniające konstrukcję, metalowe elementy wykończe-
niowe [obramienia] stosowane w budownictwie, metalowe 
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odpro-
wadzające, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe ką-
towniki stalowe, metalowe komponenty budowlane, meta-
lowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe 
komponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, 
metalowe komponenty do budowy fasad, metalowe koń-
cówki kominowe, metalowe kosze dachowe do użytku 
w budownictwie, metalowe materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe okna, metalowe parapety okienne, 
metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokry-
cia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile, 
metalowe progi, metalowe puszki zbiorcze, metalowe rynny, 
metalowe śruby mocujące, metalowe struktury wzmacniają-
ce do budynków, metalowe, termoizolowane konstrukcje 
fasadowe o podwójnej izolacji, metalowe uchwyty rynnowe, 
metalowe więźby dachowe, modułowe przenośne konstruk-
cje budowlane [metalowe], modułowe systemy kominów 
ze stali, narożniki ochronne tynków metalowe, nasady komi-
nowe metalowe, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk 
(metalowe), oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, 
oblicówki metalowe, ocynkowana gruba blacha stalowa, 
okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, 
okładziny budowlane [metalowe], okładziny metalowe [kon-
strukcyjne i budowlane], okucia stosowane w budownic-
twie, metalowe, ołowiane materiały uszczelniające do krycia 
dachów, płytki dachowe metalowe, płytki metalowe, płyty 
aluminiowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny alu-
miniowe, rynny metalowe do rozpraszania wody deszczo-
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wej, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny 
metalowe do zbierania wody ściekowej, rynny metalowe 
do zbierania wody deszczowej, rynny ściekowe metalowe, 
skrzynki ogniotrwałe, słupki metalowe, słupki metalowe 
do przeprowadzania przewodów, stabilizowana pianka alu-
miniowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana [staliwo], stal nie-
rdzewna, stal nierdzewna w postaci arkuszy, stal obręczowa, 
stal powlekana, stal platerowana, stal prętowa, stal w formie 
arkuszy, prętów, listew i kęsów, stal w postaci płyt, stalowe 
materiały budowlane, stropy [metalowe materiały budowla-
ne], szkielety metalowe [budownictwo], ukształtowane czę-
ści metalowe, wiązania z drutu, wsporniki metalowe, wykła-
dziny kominowe metalowe, wytłoczki aluminiowe, wytłoczki 
metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla 
budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe do desko-
wania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], 
zamknięcia zabezpieczające z metalu, zbrojenia metalowe 
do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensacyjne 
metalowe, metalowe bariery dachowe przeciwśniegowe, 
metalowa ława kominiarska do blachodachówek, folie alu-
miniowe, folie metalowe, folie metalowe do okrywania, ta-
śma metalowa, uszczelki metalowe, regulowane kołnierze 
[metalowe], produkty dekarskie metalowe, dachówki meta-
lowe, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina me-
talowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz 
z metalowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie ma-
skujące, folie izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie 
do ściółkowania, folie z tworzyw sztucznych do izolacji elek-
trycznej, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wy-
ściełania [inne niż do zawijania], taśma antykorozyjna, taśma 
maskująca, taśma elektroizolacyjna, taśmy izolacyjne, wodo-
odporna taśma klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], taśma 
maskująca do celów przemysłowych, taśmy, paski i błony 
klejące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycz-
nymi (niemetalowe -), taśmy przylepne do zabezpieczania 
pokryć podłogowych, nieprzepuszczalne taśmy klejące 
do krawędziowania dachów, półprzetworzone żywice poli-
merowe w postaci taśm, nieprzepuszczalne taśmy klejące 
do koszy dachowych, taśmy z włókna szklanego do celów 
izolacyjnych, nieprzepuszczalne taśmy przylepne do układa-
nia dachówek kalenicowych, taśmy do izolacji elektrycznej 
z włókna szklanego, uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, 
farby izolacyjne do fasad, uszczelniacze płynne, uszczelnia-
cze antykorozyjne, 19 folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w budownictwie, produkty dekarskie niemetalowe, uszczel-
niacze dekarskie, arkusze bitumiczne do użytku w budow-
nictwie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne 
niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i elemen-
ty do nich, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumicz-
ne powłoki dachowe, krokwie dachowe, łupki dachowe, ob-
róbki dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe, niemetalo-
we, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, dachówki 
niemetalowe, wywietrzniki dachowe niemetalowe, obróbki 
komina niemetalowe, podbitki niemetalowe i deski czołowe 
wraz z niemetalowymi akcesoriami wykończeniowymi, ryn-
ny niemetalowe oraz niemetalowe elementy do tych rynien, 
rynny koszowe niemetalowe, blacha z tworzyw sztucznych 
na dachy, panele dachowe niemetalowe, panele dachowe 
na rąbek niemetalowe, profile dachowe niemetalowe, drzwi 
niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej to-
warów z branży budowlanej i chemicznej, 40 obróbka i prze-
twarzanie materiałów z metali, stopów metali, tworzyw 
sztucznych, ceramicznych; usługi w zakresie obróbki metalu; 
cięcie blach; rozkrawanie blach; gięcie blach; wykrawanie 
otworów montażowych, bądź innych otworów technolo-
gicznych i estetycznych; dostarczanie informacji dotyczą-

cych obróbki materiałów; obróbka i powlekanie powierzchni 
metalowych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, architektura, badania techniczne, prace 
badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, ekspertyzy 
inżynieryjne, doradztwo budowlane, planowanie urbani-
styczne, projektowanie budynków, opracowywanie projek-
tów technicznych.

(210) 520467 (220) 2020 11 06
(731) PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF 

~PRUSZYŃSKI~, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACHY PRUSZYŃSKI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.09, 26.04.04
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż 
farby], mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, po-
włoki odpychające wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], 
farby gruntowe, farby przewodzące, konserwanty (murarskie -) 
[farby], farby w proszku, farby architektoniczne, mieszanki 
dachowe [farby], powłoki antykorozyjne [farby], wykończe-
nia poliuretanowe [farby], farby zapobiegające rdzy, farby 
zabezpieczające przed wilgocią, farby do powlekania galwa-
nicznego, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby 
do ochrony przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni 
metalowych [farby], powłoki plastikowe [farby] do użytku 
w budownictwie, farba odporna na rdzę, emalie do malowa-
nia, farby aluminiowe, lakiery, materiały powłokowe w posta-
ci olejów, materiały hamujące korozję, mieszanki antykoro-
zyjne, niemetalowe materiały do impregnacji wodoodpor-
nej w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci lakierów, 
oleje przeciwrdzewne, podkładowe lakiery ochronne, pod-
kłady, politura, pokosty, powłoki ochronne do metali [farby], 
woski antykorozyjne, 6 materiały metalowe dla budownic-
twa, materiały budowlane (metalowe), materiały konstruk-
cyjne metalowe, metalowe materiały budowlane, ognio-
trwałe budowlane materiały metalowe, wzmacniające mate-
riały metalowe dla budownictwa, metalowe materiały 
do krycia nawierzchni, materiały do obróbki dachu metalo-
we, metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalo-
we materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe mate-
riały budowlane w postaci paneli, materiały metalowe do ce-
lów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blachar-
skie materiały budowlane, blacha do pokrycia dachu z meta-
lu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), 
blachodachówki, blachodachówki panelowe, panele dacho-
we metalowe, panele dachowe na rąbek metalowe, blachy 
trapezowe, profile dachowe metalowe, obróbki blacharskie, 
podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe do użytku 
w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki meta-
lowe do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe -), 
ciągliwe palisady metalowe, ciągnione i polerowane pręty 
metalowe, cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [kon-
strukcje], części budowli z metalu, części połączeniowe 
do rur z metalu, czopy metalowe, dachowe rynny metalowe, 
dachówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachy 
z metalu na konstrukcje, daszki z metalu z umocowanymi lub 



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT43/2021

ruchomymi listwami, deflektory kominowe metalowe, deko-
racyjne profile metalowe, drobnica metalowa do budynków, 
drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do budynków, elementy metalowe 
w postaci rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzym-
sy metalowe, haki do dachówek, izolacyjne, metalowe pane-
le okładzinowe do ścian, izolacyjne panele metalowe do ce-
lów budowlanych, kanały metalowe, kątowniki metalowe, 
kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalowe, kołki metalo-
we, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kominy stalowe, 
konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy meta-
lowe, kraty metalowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalo-
we, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, materiał 
do pokrywania dachów z metalu, materiały metalowe 
na rusztowania budowlane, materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, membrany dachowe z metalu, meta-
le laminowane, metale nieszlachetne, metale nieszlachetne 
i ich stopy, metalowa okładzina ścienna [budownictwo], me-
talowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, metalo-
we bloki konstrukcyjne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe 
dachówki holenderskie, metalowe deski szczytowe, metalo-
we drobne wyroby, metalowe elementy usztywniające 
i wzmacniające konstrukcję, metalowe elementy wykończe-
niowe [obramienia] stosowane w budownictwie, metalowe 
gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe kanały odpro-
wadzające, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe ką-
towniki stalowe, metalowe komponenty budowlane, meta-
lowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe 
komponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, 
metalowe komponenty do budowy fasad, metalowe koń-
cówki kominowe, metalowe kosze dachowe do użytku 
w budownictwie, metalowe materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe okna, metalowe parapety okienne, 
metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokry-
cia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile, 
metalowe progi, metalowe puszki zbiorcze, metalowe rynny, 
metalowe śruby mocujące, metalowe struktury wzmacniają-
ce do budynków, metalowe, termoizolowane konstrukcje 
fasadowe o podwójnej izolacji, metalowe uchwyty rynnowe, 
metalowe więźby dachowe, modułowe przenośne konstruk-
cje budowlane [metalowe], modułowe systemy kominów 
ze stali, narożniki ochronne tynków metalowe, nasady komi-
nowe metalowe, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk 
(metalowe), oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, 
oblicówki metalowe, ocynkowana gruba blacha stalowa, 
okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, 
okładziny budowlane [metalowe], okładziny metalowe [kon-
strukcyjne i budowlane], okucia stosowane w budownic-
twie, metalowe, ołowiane materiały uszczelniające do krycia 
dachów, płytki dachowe metalowe, płytki metalowe, płyty 
aluminiowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny alu-
miniowe, rynny metalowe do rozpraszania wody deszczo-
wej, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny 
metalowe do zbierania wody ściekowej, rynny metalowe 
do zbierania wody deszczowej, rynny ściekowe metalowe, 
skrzynki ogniotrwałe, słupki metalowe, słupki metalowe 
do przeprowadzania przewodów, stabilizowana pianka alu-
miniowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana [staliwo], stal nie-
rdzewna, stal nierdzewna w postaci arkuszy, stal obręczowa, 
stal powlekana, stal platerowana, stal prętowa, stal w formie 
arkuszy, prętów, listew i kęsów, stal w postaci płyt, stalowe 
materiały budowlane, stropy [metalowe materiały budowla-
ne], szkielety metalowe [budownictwo], ukształtowane czę-
ści metalowe, wiązania z drutu, wsporniki metalowe, wykła-

dziny kominowe metalowe, wytłoczki aluminiowe, wytłoczki 
metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla 
budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe do desko-
wania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], 
zamknięcia zabezpieczające z metalu, zbrojenia metalowe 
do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensacyjne 
metalowe, metalowe bariery dachowe przeciwśniegowe, 
metalowa ława kominiarska do blachodachówek, folie alu-
miniowe, folie metalowe, folie metalowe do okrywania, ta-
śma metalowa, uszczelki metalowe, regulowane kołnierze 
[metalowe], produkty dekarskie metalowe, dachówki meta-
lowe, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina me-
talowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz 
z metalowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie ma-
skujące, folie izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie 
do ściółkowania, folie z tworzyw sztucznych do izolacji elek-
trycznej, folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wy-
ściełania [inne niż do zawijania], taśma antykorozyjna, taśma 
maskująca, taśma elektroizolacyjna, taśmy izolacyjne, wodo-
odporna taśma klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], taśma 
maskująca do celów przemysłowych, taśmy, paski i błony 
klejące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycz-
nymi (niemetalowe -), taśmy przylepne do zabezpieczania 
pokryć podłogowych, nieprzepuszczalne taśmy klejące 
do krawędziowania dachów, półprzetworzone żywice poli-
merowe w postaci taśm, nieprzepuszczalne taśmy klejące 
do koszy dachowych, taśmy z włókna szklanego do celów 
izolacyjnych, nieprzepuszczalne taśmy przylepne do układa-
nia dachówek kalenicowych, taśmy do izolacji elektrycznej 
z włókna szklanego, uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, 
farby izolacyjne do fasad, uszczelniacze płynne, uszczelnia-
cze antykorozyjne, 19 folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w budownictwie, produkty dekarskie niemetalowe, uszczel-
niacze dekarskie, arkusze bitumiczne do użytku w budow-
nictwie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne 
niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i elemen-
ty do nich, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumicz-
ne powłoki dachowe, krokwie dachowe, łupki dachowe, ob-
róbki dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe, niemetalo-
we, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, dachówki 
niemetalowe, wywietrzniki dachowe niemetalowe, obróbki 
komina niemetalowe, podbitki niemetalowe i deski czołowe 
wraz z niemetalowymi akcesoriami wykończeniowymi, ryn-
ny niemetalowe oraz niemetalowe elementy do tych rynien, 
rynny koszowe niemetalowe, blacha z tworzyw sztucznych 
na dachy, panele dachowe niemetalowe, panele dachowe 
na rąbek niemetalowe, profile dachowe niemetalowe, drzwi 
niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej to-
warów z branży budowlanej i chemicznej, 40 obróbka i prze-
twarzanie materiałów z metali, stopów metali, tworzyw 
sztucznych, ceramicznych, usługi w zakresie obróbki metalu, 
cięcie blach, rozkrawanie blach, gięcie blach, wykrawanie 
otworów montażowych, bądź innych otworów technolo-
gicznych i estetycznych, dostarczanie informacji dotyczą-
cych obróbki materiałów, obróbka i powlekanie powierzchni 
metalowych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, architektura, badania techniczne, prace 
badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, ekspertyzy 
inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, projektowanie bu-
dynków, opracowywanie projektów technicznych.

(210) 520468 (220) 2020 11 06
(731) PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI KRZYSZTOF 

~PRUSZYŃSKI~, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BLACHY PRUSZYŃSKI

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.04, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż 
farby], mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, po-
włoki odpychające wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], far-
by gruntowe, farby przewodzące, konserwanty (murarskie -) 
[farby], farby w proszku, farby architektoniczne, mieszanki da-
chowe [farby], powłoki antykorozyjne [farby], wykończenia 
poliuretanowe [farby], farby zapobiegające rdzy, farby zabez-
pieczające przed wilgocią, farby do powlekania galwaniczne-
go, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby do ochrony 
przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni metalowych 
[farby], powłoki plastikowe [farby] do użytku w budownictwie, 
farba odporna na rdzę, emalie do malowania, farby aluminio-
we, lakiery, materiały powłokowe w postaci olejów, materiały 
hamujące korozję, mieszanki antykorozyjne, niemetalowe ma-
teriały do impregnacji wodoodpornej w postaci farb, mieszan-
ki powłokowe w postaci lakierów, oleje przeciwrdzewne, pod-
kładowe lakiery ochronne, podkłady, politura, pokosty, powło-
ki ochronne do metali [farby], woski antykorozyjne, 6 materiały 
metalowe dla budownictwa, materiały budowlane (metalo-
we), materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały 
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, metalo-
we materiały do krycia nawierzchni, materiały do obróbki da-
chu metalowe, metalowe materiały budowlane w postaci 
płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, meta-
lowe materiały budowlane w postaci paneli, materiały metalo-
we do celów budowlanych i konstrukcyjnych, metalowe ma-
teriały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półpro-
duktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowa-
nia, blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], bla-
charskie materiały budowlane, blacha do pokrycia dachu 
z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy 
(szpula), blachodachówki, blachodachówki panelowe, panele 
dachowe metalowe, panele dachowe na rąbek metalowe, bla-
chy trapezowe, profile dachowe metalowe, obróbki blachar-
skie, podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe do użytku 
w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki metalo-
we do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe -), 
ciągliwe palisady metalowe, ciągnione i polerowane pręty 
metalowe, cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [kon-
strukcje], części budowli z metalu, części połączeniowe do rur 
z metalu, czopy metalowe, dachowe rynny metalowe, da-
chówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachy z me-
talu na konstrukcje, daszki z metalu z umocowanymi lub ru-
chomymi listwami, deflektory kominowe metalowe, dekora-
cyjne profile metalowe, drobnica metalowa do budynków, 
drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do budynków, elementy metalowe w po-
staci rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzymsy me-
talowe, haki do dachówek, izolacyjne, metalowe panele okła-
dzinowe do ścian, izolacyjne panele metalowe do celów bu-
dowlanych, kanały metalowe, kątowniki metalowe, kątowniki 
stalowe, klamry [zaciski] metalowe, kołki metalowe, kołnierze 
metalowe, kominy metalowe, kominy stalowe, konstrukcyjne 
metalowe złączki połączeniowe, kotwy metalowe, kraty meta-
lowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalowe, listwy profilo-
we metalowe dla budownictwa, materiał do pokrywania da-
chów z metalu, materiały metalowe na rusztowania budowla-

ne, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, mem-
brany dachowe z metalu, metale laminowane, metale nieszla-
chetne, metale nieszlachetne i ich stopy, metalowa okładzina 
ścienna [budownictwo], metalowa więźba dachowa, metalo-
we bloki kominowe, metalowe bloki konstrukcyjne, metalowe, 
dachowe okna półkoliste [okna], metalowe, dachowe otwory 
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe 
deski szczytowe, metalowe drobne wyroby, metalowe ele-
menty usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe 
elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w budow-
nictwie, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalo-
we kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kątowniki stalowe, metalowe komponenty budow-
lane, metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, me-
talowe komponenty budowlane do budowy sklepień łuko-
wych, metalowe komponenty do budowy fasad, metalowe 
końcówki kominowe, metalowe kosze dachowe do użytku 
w budownictwie, metalowe materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe okna, metalowe parapety okienne, 
metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia 
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, me-
talowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalo-
we progi, metalowe puszki zbiorcze, metalowe rynny, metalo-
we śruby mocujące, metalowe struktury wzmacniające do bu-
dynków, metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe 
o podwójnej izolacji, metalowe uchwyty rynnowe, metalowe 
więźby dachowe, modułowe przenośne konstrukcje budow-
lane [metalowe], modułowe systemy kominów ze stali, naroż-
niki ochronne tynków metalowe, nasady kominowe metalo-
we, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk (metalowe), 
oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, oblicówki meta-
lowe, ocynkowana gruba blacha stalowa, okładzinowe panele 
metalowe do pokrywania dachów, okładziny budowlane [me-
talowe], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], 
okucia stosowane w budownictwie, metalowe, ołowiane ma-
teriały uszczelniające do krycia dachów, płytki dachowe meta-
lowe, płytki metalowe, płyty aluminiowe, profile metalowe, 
profile aluminiowe, rynny aluminiowe, rynny metalowe 
do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do roz-
praszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody 
ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody deszczowej, 
rynny ściekowe metalowe, skrzynki ogniotrwałe, słupki meta-
lowe, słupki metalowe do przeprowadzania przewodów, sta-
bilizowana pianka aluminiowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana 
[staliwo], stal nierdzewna, stal nierdzewna w postaci arkuszy, 
stal obręczowa, stal powlekana, stal platerowana, stal prętowa, 
stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, stal w postaci 
płyt, stalowe materiały budowlane, stropy [metalowe materia-
ły budowlane], szkielety metalowe [budownictwo], ukształto-
wane części metalowe, wiązania z drutu, wsporniki metalowe, 
wykładziny kominowe metalowe, wytłoczki aluminiowe, wy-
tłoczki metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z meta-
lu dla budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe 
do deskowania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [kon-
strukcje], zamknięcia zabezpieczające z metalu, zbrojenia me-
talowe do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensa-
cyjne metalowe, metalowe bariery dachowe przeciwśniego-
we, metalowa ława kominiarska do blachodachówek, folie 
aluminiowe, folie metalowe, folie metalowe do okrywania, ta-
śma metalowa, uszczelki metalowe, regulowane kołnierze 
[metalowe], produkty dekarskie metalowe, dachówki metalo-
we, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina meta-
lowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz 
z metalowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie masku-
jące, folie izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie do ściół-
kowania, folie z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, 
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folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania [inne 
niż do zawijania], taśma antykorozyjna, taśma maskująca, ta-
śma elektroizolacyjna, taśmy izolacyjne, wodoodporna taśma 
klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], taśma maskująca do ce-
lów przemysłowych, taśmy, paski i błony klejące, taśmy 
uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (niemeta-
lowe -), taśmy przylepne do zabezpieczania pokryć podłogo-
wych, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania 
dachów, półprzetworzone żywice polimerowe w postaci 
taśm, nieprzepuszczalne taśmy klejące do koszy dachowych, 
taśmy z włókna szklanego do celów izolacyjnych, nieprze-
puszczalne taśmy przylepne do układania dachówek kalenico-
wych, taśmy do izolacji elektrycznej z włókna szklanego, 
uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, farby izolacyjne do fa-
sad, uszczelniacze płynne, uszczelniacze antykorozyjne, 19 fo-
lie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, produk-
ty dekarskie niemetalowe, uszczelniacze dekarskie, arkusze bi-
tumiczne do użytku w budownictwie, materiały budowlane 
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w bu-
downictwie, budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe 
systemy rynnowe i elementy do nich, bitumiczne wyroby dla 
budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, krokwie dacho-
we, łupki dachowe, obróbki dachowe niemetalowe, pokrycia 
dachowe, niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć 
dachów, dachówki niemetalowe, wywietrzniki dachowe nie-
metalowe, obróbki komina niemetalowe, podbitki niemetalo-
we i deski czołowe wraz z niemetalowymi akcesoriami wykoń-
czeniowymi, rynny niemetalowe oraz niemetalowe elementy 
do tych rynien, rynny koszowe niemetalowe, blacha z two-
rzyw sztucznych na dachy, panele dachowe niemetalowe, 
panele dachowe na rąbek niemetalowe, profile dachowe nie-
metalowe, drzwi niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej towarów z branży budowlanej i chemicznej, 
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metali, stopów me-
tali, tworzyw sztucznych, ceramicznych, usługi w zakresie ob-
róbki metalu, cięcie blach, rozkrawanie blach, gięcie blach, 
wykrawanie otworów montażowych, bądź innych otworów 
technologicznych i estetycznych, dostarczanie informacji do-
tyczących obróbki materiałów, obróbka i powlekanie po-
wierzchni metalowych, 42 naukowe i techniczne usługi i ba-
dania oraz ich projektowanie, architektura, badania technicz-
ne, prace badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, eks-
pertyzy inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, projektowa-
nie budynków, opracowywanie projektów technicznych.

(210) 521242 (220) 2020 11 23
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GĘSTY SOK HPP TŁOCZONY NA ZIMNO POD 

CIŚNIENIEM NIESPASTERYZOWANY

(531) 20.01.19, 24.15.01, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.14, 01.15.17, 
26.11.08

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 
napoje odalkoholizowane, bezalkoholowe preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 521862 (220) 2020 12 07
(731) HEWEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Byków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROMECH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.01.06, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.10, 26.03.01

(510), (511) 7 pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne 
serwosterowane, silniki hydrauliczne, akumulatory hydrau-
liczne, akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, 
chłodnice oleju, zawory hydrauliczne do maszyn, zawory 
obsługiwane automatycznie poprzez hydrauliczne urządze-
nia sterujące, siłowniki hydrauliczne, hydrauliczne siłowniki 
do zaworów, filtry oleju do maszyn, obrabiarki, wciągarki, hy-
drauliczne złącza obrotowe, hydrauliczne przekładnie, inne 
niż do pojazdów lądowych, przewody metalowe do trans-
feru energii hydraulicznej w maszynach, przewody nieme-
talowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, 
sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, hydrauliczne 
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, hydraulicz-
ne przyrządy sterujące procesami, hydrauliczne sterowniki 
do maszyn i pojazdów, obwody hydrauliczne do maszyn, 
obrotowe silniki hydrauliczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, 11 ręczne zawory hydrauliczne, zawory [akcesoria 
hydrauliczne], 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, przekładnie do pojaz-
dów lądowych, obrotowe silniki hydrauliczne do pojazdów 
lądowych, hydrauliczne przetworniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, hydrauliczne jednostki przeka-
zania napędu do pojazdów lądowych, 17 węże hydrauliczne 
z gumy, węże hydrauliczne niemetalowe, inne niż części sys-
temów hydraulicznych pojazdów.

(210) 522039 (220) 2020 12 10
(731) ŚWIERLIKOWSKA MAGDALENA CARPETS & MORE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carpets & More DYWANY, KTÓRE POKOCHASZ

(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 27 dywany, maty, maty łazienkowe, podkładki 
pod dywany, pokrycia podłogowe, tapety tekstylne, ścienne 
tekstylne materiały wykończeniowe, chodniki dywanowe, 
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chodniki [maty], dywany, chodniki i maty, tapety nietekstyl-
ne, tapety sufitowe, tapety winylowe, tapety z korka, tapety 
z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w sklepach internetowych i stacjonarnych w zakresie dywa-
nów, wykładzin dywanowych, przedmiotów wyposażenia 
wnętrz i mebli, pokazy towarów w zakresie dywanów, wy-
kładzin dywanowych, przedmiotów wyposażenia wnętrz 
i mebli, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dzie-
łami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naścien-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi.

(210) 522550 (220) 2020 12 23
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLEN TAYLOR

(531) 03.04.07, 03.04.13, 03.04.14, 25.01.15, 25.01.25, 26.01.04, 
26.01.15, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.10, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 33 whisky pochodząca ze Szkocji.

(210) 524048 (220) 2021 02 02
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) TADALL
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, preparaty farmaceutycz-
ne, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowa-
ne w leczeniu ludzi, Preparaty stosowane w zaburzeniach 
erekcji, Produkty farmaceutyczne w formie tabletek.

(210) 524890 (220) 2017 02 21
(731) ISAC GmbH, Monachium, DE
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) freelance

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18

(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Sporządzanie 
i zamieszczanie ogłoszeń na rzecz innych osób w Internecie, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Inter-
necie, Prezentacje towarów i usług, Inicjowanie i pośredni-
czenie w kontaktach handlowych i gospodarczych, także 
za pośrednictwem Internetu, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Usługi informacyjne w zakresie rekrutacji, Zbie-
ranie i zestawianie informacji o charakterze komercyjnym, 
w elektronicznych mediach komunikacyjnych, w szcze-
gólności przez platformy internetowe, Biuletyny wysyłane 
pocztą elektroniczną lub wiadomości wysyłane na telefon 
komórkowy, Zbieranie i zestawianie katalogów towarów, 
katalogów adresów i katalogów branżowych oraz zawar-
tych w nich informacji, Pośrednictwo w transakcjach han-
dlowych na rzecz innych osób, Pośrednictwo w umowach 
na rzecz innych osób, w szczególności kupna i sprzedaży 
towarów na rzecz innych osób, Pośrednictwo w umowach 
świadczenia usług na rzecz innych osób za pomocą ryn-
ków elektronicznych w Internecie, Udostępnianie informacji 
w dziedzinie rozwoju zawodowego i informacji w dziedzinie 
zatrudnienia, rekrutacji personelu, zasobów pracy i ogłoszeń 
o pracę przez Internet, Udostępnianie informacji [informacji] 
dotyczących towarów i usług i w związku z nimi, Zestawianie 
danych do udostępniania i aktualizacji baz danych w zakre-
sie biznesu i rekrutacji na rzecz, Prezentacje towarów i usług 
w celach sprzedaży [dla osób trzecich], Prezentowanie osób 
fizycznych i przedsiębiorstw w Internecie i innych mediach, 
Skomputeryzowane przetwarzanie danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Wyliczenie/ustalenie cen przez produ-
centa dla towarów i usług, Przeprowadzanie porównań cen, 
Udostępnianie katalogów towarów, adresów i branżowych 
oraz zawartych w nich informacji, Publikowanie informacji 
o treści redakcyjnej, mianowicie informacji o charakterze 
komercyjnym, w szczególności przez platformy interneto-
we, biuletyny przesyłane drogą mailową lub wiadomości 
wysyłane na telefon komórkowy, Pośrednictwo w umowach 
dotyczących technologii informacyjnej w dziedzinie sieci 
biznesowych oraz do nawiązywania kontaktów bizneso-
wych i pośredniczenia w nich, Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, 38 Usługi przesy-
łania wiadomości on-line, Przekazywanie wiadomości przez 
sieci komputerowe, zwłaszcza przez Internet, Przekazywanie 
informacji o charakterze redakcyjnym oraz informacji o cha-
rakterze komercyjnym, na przykład ogłoszeń, przetargów 
na zlecenia, w elektronicznych mediach komunikacyjnych, 
w szczególności przez platformy internetowe, biuletyny 
w poczcie elektronicznej lub wiadomości na telefon komór-
kowy, Przekazywanie katalogów towarów, adresów i bran-
żowych i zawartych w nich informacji przez Internet, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone w Internecie przez platfor-
my i portale do wymiany informacji kontaktowych różnego 
rodzaju, Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu 
o Internet, Udostępnianie urządzeń telekomunikacyjnych 
do tworzenia i aktualizowania osobistych stron interne-
towych z treściami udostępnianymi przez użytkowników, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, Udzielanie dostępu do por-
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tali, platform, elektronicznych rynków, forów, w Internecie, 
Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do baz danych, Umożliwianie dostępu on-line 
do baz danych, spisów towarów, adresów i branż, Usługi 
poczty elektronicznej, Przesyłanie wiadomości za pomocą 
sieci internetowej (Web Messaging), Udostępnianie wspól-
nego dostępu do informacji biznesowych i informacji zawo-
dowych przez strony internetowe.

(210) 524991 (220) 2021 02 19
(731) KOWALSKI JACEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

RED, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 01.11.01
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne kosmetyczne, audio, 
video, agd do do użytku osobistego, domowego i zarobko-
wego,, 35 Dystrybucja sprzętu elektronicznego, Usługi rekla-
mowe w zakresie sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detaliczne] urządzeń elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej urządzeń elektronicznych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej urzą-
dzeń elektronicznych, Usługi w zakresie sklepów detalicz-
nych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej urządzeń elektronicznych.

(210) 526243 (220) 2021 03 18
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SZAMAMM
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Do-
starczanie żywności i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi 
barów przekąskowych, Usługi restauracji przygotowujących 
żywność na wynos, Usługi kawiarni, Usługi kafeterii, Usługi 
barów kawowych, Usługi jadłodajni, Usługi cateringowe.

(210) 527199 (220) 2021 04 01
(731) TOMASZEK MONIKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kangurek Hop
(510), (511) 41 Przedszkola, Akredytacja usług edukacyjnych, 
Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktyw-
ności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktyw-
ności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktyw-
ności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji 
na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Orga-
nizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja konkursów w dziedzi-
nie rozrywki przez telefon, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, 
Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie 

grupowych zajęć rekreacyjnych, Przedstawienia objazdowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywko-
wych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Rozrywka 
z udziałem muzyki, Studia tańca, Szkolenia ruchowe dla 
dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadcze-
nie usług w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych 
z rekreacją wodną, Udostępnianie obiektów i sprzętu do za-
baw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe 
go, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów 
rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostęp-
nianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Usługi bibliotecz-
ne, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi centrów 
rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi dekorowania ba-
lonami, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyj-
ne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne 
związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe 
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkół [eduka-
cja], Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów 
tańca, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], Warsztaty do celów rekreacyjnych, 
Edukacja, Zapewnianie edukacji, Szkolenia edukacyjne, Usłu-
gi edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi edukacji 
percepcyjnej, Edukacyjne usługi egzaminowania, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowanie 
wykładów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Or-
ganizowanie wystaw edukacyjnych, Zarządzanie usługami 
edukacyjnymi, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Za-
pewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie gier edu-
kacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Dostarczanie informa-
cji edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edu-
kacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, 
Nauka tańca dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone dla 
dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / eduka-
cja], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi 
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi eduka-
cyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, 
Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelek-
tualnej dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w po-
staci placów zabaw dla dzieci, Szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, Świadczenie usług edukacyj-
no-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, 
Nauczanie języków, Edukacja językowa, Nauczanie języków 
obcych, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kur-
sów językowych, Usługi nauczania języka angielskiego, Usłu-
gi nauki języka obcego, Organizowanie indywidualnej nauki 
języków, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi 
edukacyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie naucza-
nia języków, Usługi w zakresie nauczania języków obcych, 
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi szkół 
w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne 
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w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Świad-
czenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania 
języków obcych, Usługi w zakresie edukacji muzycznej.

(210) 527699 (220) 2021 04 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga Z PIERSI DELIKATNA i SMAKOWITA

(531) 08.05.02, 08.01.06, 05.09.17, 05.09.15, 26.11.03, 26.11.07, 
26.11.08, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawar-
te w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe 
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mię-
sne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Pro-
dukty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: 
spożywczej.

(210) 527701 (220) 2021 04 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) JBB Bałdyga ZE WSI IDEALNA z PAJDĄ CHLEBA JBB 
Bałdyga NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 100% Polski Kapitał

(531) 05.09.15, 08.07.11, 08.05.03, 08.01.06, 06.07.08, 06.07.25, 
25.07.01, 25.01.01, 26.11.01, 26.11.08, 01.01.01, 01.01.05, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawar-
te w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe 
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mię-
sne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Pro-
dukty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: 
spożywczej.

(210) 528045 (220) 2021 04 22
(731) MOCHALSKI BARTŁOMIEJ PHU MULTI-FINISH, 

Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POOL BOX CREATIVE FITNESS & SPA

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03, 
26.11.12, 26.11.13, 24.17.01

(510), (511) 6 Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Bu-
dynki mobilne [przenośne] wykonane głównie z metalu, wy-
posażone w instalacje sanitarne i/lub urządzenia do treningu 
fizycznego, 10 Aparatura do wzmacniania ciała [terapeu-
tyczna], Artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu 
fizycznego [do celów medycznych], Bieżnie do użytku me-
dycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, Ergometry 
wioślarskie do ćwiczeń fizycznych [do użytku medycznego], 
Maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, Urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych do celów medyczno-rehabilitacy-
inych, Przyrządy terapeutyczne i wspomagające przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych, Baseny sanitarne, 11 Spa 
[baseny podgrzewane], Baseny termalne, Wanny spa, Urzą-
dzenia do kąpieli z masażem, Urządzenia do tworzenia wi-
rów wodnych, Generatory mikrobąbelków do kąpieli, Dysze 
do hydroterapii, Dysze wylotowe do wytwarzania biczów 
masujących, Dysze wylotowe do cyrkulacji ciepłego powie-
trza do kąpieli bąbelkowych, Łaźnie parowe, Kabiny do łaźni 
parowych, Generatory pary do użytku w łaźniach parowych, 
Sauny, Instalacje do sauny, Urządzenia do ogrzewania saun, 
Piece saunowe, Komory mroźnicze, Groty śnieżne, Groty sol-
ne, Baseny/niecki z zimną wodą do morsowania, Urządzenia 
kriogeniczne, Kriokomory.

(210) 528106 (220) 2021 04 23
(731) REZYDENCJE KOWNATKI MAKSYMILIAN SKOTNICKI 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REZYDENCJE KOWNATKI
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
w tym: albumy, kalendarze, druki, afisze, plakaty, bloki listowe, 
broszury, emblematy, folie, koperty, notesy, fotografie, mate-
riały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materia-
ły z tworzyw sztucznych do pakowania, 19 Materiały budow-
lane niemetalowe, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki 
niemetalowe, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biuro-
we, Prowadzenie usług reklamowych i marketingowych oraz 
doradztwa, w tym reklamy w mediach, reklamy bezpośred-
niej oraz kanałami elektronicznymi, dystrybucja materiałów 
reklamowych i promocyjnych [próbek, druków, prospektów, 
broszur], wynajem nośników pod reklamy oraz przestrzeni 
reklamowej odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług, 
prowadzenie pokazów mody, badania rynku, doradztwo 
i pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej 
lub handlowej przedsiębiorstw handlowych, 36 Majątek nie-
ruchomy, Agencje nieruchomości, usługi związane z admini-
strowaniem nieruchomościami, w tym wynajem, dzierżawą 
i wyceną, Usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 
usługi finansowe. informacja finansowa, inwestycje finanso-
we, inwestycje kapitałowe, organizowanie finansowania pro-
jektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi finan-
sowe, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem 
zakwaterowania (mieszkania), związane ze sprzedażą własno-
ści nieruchomej, informacja, doradztwo i konsultacje w zakre-

sie wymienionych usług, 37 Usługi budowlane, Usługi zwią-
zane z wykonywaniem budynków, nadzór budowlany, pro-
wadzenie usług inwestora zastępczego (w zakresie realizacji 
procesu budowlanego związanego z budową osiedla dom-
ków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą), usługi rozbiór-
kowe, remont, naprawy i restauracja budynków, konserwacja 
budynków, Budownictwo, Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, Instalowanie konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, Instalowanie drzwi i okien, instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i napra-
wa wind, 42 Usługi opracowywania projektów technicznych, 
Usługi projektowe ( z wiązane z projektowaniem budynków, 
zieleni, ogródków, przestrzeni do relaksu i wypoczynku, bu-
dowli wodnych oraz infrastruktury związanej z osiedlem do-
mów jednorodzinnych) i architektoniczne, usługi pomiarów 
geodezyjnych, Usługi architektoniczne dotyczące zagospo-
darowania terenów, projektowanie budynków oraz zespołów 
mieszkaniowych, biurowych, handlowych, 43 Tymczasowe 
zakwaterowanie, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultu-
ry. ogrodnictwa i leśnictwa związane z administrowaniem 
i utrzymaniem w niepogorszonym stanie osiedli domów, 
45 Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie 
nieruchomości, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa fi-
zycznego, monitoring systemów bezpieczeństwa, ochrona 
obiektów i sprzętu, opieka nad domem pod nieobecność 
właścicieli, przenoszenie tytułów własności, usługi bezpie-
czeństwa dla ochrony mienia i osób. usługi bezpieczeństwa 
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, usługi 
dozorcze(concierge), usługi elektronicznego monitorowania 
w celach bezpieczeństwa, usługi monitoringu, usługi ochro-
niarskie w budynkach, usługi stróżów nocnych, usługi w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 529479 (220) 2021 05 27
(731) BOCZEK JOANNA, Klaudyn
(540) (znak słowny)
(540) Pierogi Ladies
(510), (511) 30 Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Em-
panada (nadziewany pieróg), Jiaozi (pierogi nadziewane), Wa-
reniki [pierogi z nadzieniem], Chińskie pierożki jiaozi [pierogi], 
Porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, Pielmieni [pierogi 
z nadzieniem mięsnym], Potrawy na bazie mąki, Mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane warzywami, Produkty żywnościo-
we z ciasta, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pierogi z na-
dzieniem warzywnym, Pierogi z mięsem, Pierogi z serem, Pie-
rogi z owocami, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 
35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dot. gastronomii i prowadzenia restauracji, Zarządzanie 
restauracjami, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, 
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usłu-
gi marketingowe w dziedzinie restauracji, 41 Usługi edukacyj-
ne dotyczące gotowania, Kursy dotyczące gotowania, Usługi 
edukacyjne dotyczące żywności, Usługi edukacyjne związane 
z odżywianiem, Szkolenia z prezentacji żywności, Organizo-
wanie kursów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Szkolenie 
i instruktaż, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracyjne, Usługi mo-
bilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów 
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i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygo-
towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alko-
holowych, Usługi w zakresie dostarczania napojów i posiłków, 
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Usługi zaopatrzenia w napoje, Doradztwo kulinarne, Informa-
cje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków.

(210) 529484 (220) 2021 05 26
(731) TAM THE-QUOC THE HO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HA LONG

(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.03.01
(510), (511) 43 Bar szybkiej obsługi, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restau-
racje, Usługi barowe.

(210) 530491 (220) 2021 06 18
(731) JJERRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JJERRS

(531) 26.03.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne[tworzy-
wa sztuczne w pierwotnej postaci], opakowania z tworzyw 
sztucznych, 16 Papier do pakowania, papier falisty, tektura 
falista, opakowania z papieru i tektury, 19 Wyroby dla bu-
downictwa z tworzyw sztucznych, 35 Sprzedaż internetowa 
hurtowa i detaliczna: folii, pianki, tektury, taśm samoprzy-
lepnych, taśm spinających, kartonów, worków, kopert, akce-
soriów i urządzeń do pakowania, materiałów do zabezpie-
czenia towarów, Usługi w zakresie wyceny i zamówień han-
dlowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Internetu, prasy, radia i telewizji, 36 Usługi związane z admi-
nistrowaniem nieruchomościami tj. wynajmem, wyceną ma-
jątku nieruchomego, Usługi związane z kupnem i sprzedażą 
nieruchomości na własny rachunek, 39 Usługi związane z pa-
kowaniem towarów przed wysyłką.

(210) 531123 (220) 2021 07 05
(731) KRZYWIECKI GRZEGORZ, Rymanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dotyk Natury

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.08, 03.06.03, 26.11.02
(510), (511) 44 Hodowla psów.

(210) 531133 (220) 2021 07 02
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) Jego warzywność
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Prze-
tworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, 
Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne Konserwowane, Oleje 
i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, 
Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany], Czosnek (konser-
wowy -), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Przy-
prawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności, Czosnek 
mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek w proszku, 
Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czo-
snek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone 
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekolado-
wej, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzyw-
ne, Pasty warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, 31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz 
ziarna nie ujęte w innych klasach, Świeże owoce i warzywa, 
Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, 
Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek, Czosnek świeży kon-
fekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świe-
że jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, 
Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce, 
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe 
świeże, Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikal-
ne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże 
owoce męczennicy, Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce 
karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenber-
ry świeże, Owoce morwy świeże, Owoce noni świeże, Świe-
że owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza 
(żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce 
i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.

(210) 531138 (220) 2021 07 02
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) Jego owocowość
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszo-
ne i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, 
Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, 
Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery 
warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany], 
Czosnek (konserwowy -), Czosnek konfekcjonowany i kon-
serwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty 
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przypra-
wa], Czosnek w proszku, Czosnek przetworzony do stoso-
wania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki 
owsiane zawierające suszone owoce, Owoce pod kruszon-
ką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe 
zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty warzywne 
(sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, 
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w innych klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Ro-
śliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, 
świeży, Świeży zielony czosnek, Czosnek świeży konfek-
cjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże 
jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele, 
Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owo-
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ce, Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytru-
sowe świeże, Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce 
tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, 
Świeże owoce męczennicy, Owoce pigwicy świeże, Świe-
że owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce 
boysenberry świeże, Owoce morwy świeże, Owoce noni 
świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, 
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, 
Świeże owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.

(210) 531343 (220) 2021 07 09
(731) KANIA MACIEJ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pm PROTECH MOTORS INDUSTRIAL SERVICES

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Maszyny dźwigowe, Maszyny ścierne, Maszy-
ny wirujące, Transportery [Maszyny], Maszyny paletujące, 
Maszyny budowlane, Maszyny odlewnicze, Maszyny do sie-
kania, Maszyny do formowania, Maszyny do młotkowania, 
Dźwigniki śrubowe [Maszyny], Wykończarki [Maszyny dro-
gowe], Maszyny do przetwórstwa metali, Maszyny do bu-
dowy torów kolejowych, Łożyska [części maszyn], Formy 
[części maszyn], Podnośniki [Dźwigi], Łańcuchy do podno-
śników [części maszyn], Podnośniki pneumatyczne, Dźwigi 
[urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Maszyny do tło-
czenia, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], 16 Ma-
szyny biurowe.

(210) 531898 (220) 2021 07 22
(731) DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Polanowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓŁKA ZOO

(531) 03.01.06, 03.01.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 31 Napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, 
karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, ko-
tów i innych zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla 
psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki 
dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w pusz-
ce dla młodych zwierząt, 35 Usługi w zakresie sprzedaży 
karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla 
zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do ce-

lów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych 
do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla zwierząt, 39 Usługi w zakresie za-
opatrzenia w żywność i napoje, w tym karmy dla zwierząt, 
środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków 
do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, pa-
szy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, 
napojów dla zwierząt.

(210) 531950 (220) 2021 07 26
(731) Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd., 

Shijiazhuang, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIANHUA

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 3 Kremy pod prysznic, Balsamy do ciała, Farby 
do włosów, Odżywki do włosów, Preparaty do czyszczenia 
nosa do celów higieny osobistej, Środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, Preparaty do prania, Środki 
do zmywania naczyń, Mydła do rąk, Proszki do prania, Środ-
ki do mycia owoców i warzyw, Toniki do skóry, Kosmetyki 
w formie żeli, Preparaty pielęgnacyjne spowalniające pro-
ces starzenia się skóry, Kremy do rąk, Nielecznicze balsamy 
do ust, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Saszetki 
zapachowe, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, 
Kosmetyki, 5 Środki bakteriobójcze, Preparaty przeciwgrzy-
bicze, Środki przeczyszczające, Środki dezynfekcyjne do toa-
let chemicznych, Preparaty grzybobójcze do użytku domo-
wego, Fungicydy biologiczne, Preparaty lecznicze do lecze-
nia chorób zakaźnych, Błonnik pokarmowy do wspomaga-
nia trawienia, Środki przeciwwirusowe, Środki wirusobójcze, 
Substancje antybakteryjne do celów medycznych, Kremy 
przeciwgrzybicze do użytku medycznego, Antybakteryjne 
środki do mycia rąk, Lecznicze płyny po goleniu, Preparaty 
higieniczne do celów medycznych, Środki odkażające, Pre-
paraty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty do od-
świeżania powietrza, Chusteczki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Antyseptyczne opatrunki w płynie, 10 Maski terapeu-
tyczne na twarz, Maski oddechowe do celów medycznych, 
Respiratory do celów medycznych, Hiperbaryczne komory 
tlenowe do celów medycznych, Prześcieradła dla osób 
niekontrolujących czynności fizjologicznych, Prześcieradła 
sterylne chirurgiczne, Maski stosowane przez personel me-
dyczny, Okrycia chirurgiczne, Maski sanitarne do celów me-
dycznych, Odzież ochronna do celów medycznych, Maski 
higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych, 
Maski z tlenem do użytku medycznego.

(210) 532100 (220) 2021 07 29
(731) PURZYCKI MARIUSZ TU PRALNIA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TU PRALNIA EKOLOGICZNA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.06, 
26.01.16, 26.01.18, 19.01.01, 01.15.09, 26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży - prowadzone stacjonarnie 
jak również w trybie on-line, przez strony internetowe oraz 
za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicz-
nej - artykułów służących do prania i czyszczenia, usługi sprze-
daży urządzeń pralniczych, urządzeń czyszczących/ myjących 
piorących, 37 Usługi pralnicze, Usługi czyszczenie odzieży, 
Dezynfekcja, Pranie i renowacja odzieży, bielizny, bielizny po-
ścielowej, odzieży sportowej, roboczej, tkanin, narzut, dywa-
nów, dywaników, kotar, zasłon, nakryć głowy, Pranie na sucho, 
Prasowanie, Prasowanie parowe odzieży, Maglowanie tkanin, 
Usługi czyszczenia i pielęgnacji tkanin, tekstyliów, skóry, futer 
i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Wypożyczanie 
sprzętu pralniczego, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, 
Udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi, 
40 Impregnowanie ognioodporne odzieży, Impregnowanie 
wodoodporne odzieży, Impregnowanie wodoodporne tka-
nin, Dekatyzowanie tkanin, Impregnowanie ognioodporne 
tkanin, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tka-
nin, Wybielanie tkanin, Zabezpieczanie tkanin przed molami, 
Apreturowanie włókien, Impregnowanie ognioodporne włó-
kien, Obróbka włókien, 41 Usługi edukacyjne związane z pral-
nictwem: warsztaty, szkolenia.

(210) 532123 (220) 2021 07 29
(731) SIRE SPIRITS, LLC, Hoboken, US
(554) (znak przestrzenny)
(540) CHAMPAGNE Roi PRODUCT OF FRANCE BRUT ROSE 

Le Chemin du Roi PRODUCT OF FRANCE

(531) 27.05.01, 21.01.13, 19.07.01
(510), (511) 33 wino i wino musujące zgodne ze specyfika-
cją chronionej nazwy pochodzenia „Szampan”.

(210) 532125 (220) 2021 07 29
(731) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipep intellectual property evaluation park

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych public relations, zarządzania i jakości, utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, komputerowe za-
rządzanie plikami, systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, badania dotyczące działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, organizowanie, obsługa i prowadze-
nie wystaw w celach reklamowych i promocyjnych, 41 Do-
radztwo zawodowe, edukacja, organizowanie, obsługa i pro-
wadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, lekcji edu-
kacyjnych, Organizowanie, obsługa i prowadzenie wystaw 
w celach naukowych, badawczych, kulturalnych, Organizo-
wanie, obsługa i prowadzenie konkursów, zawodów, gier, 
Seminaria edukacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie 
informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, 
dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Usługi wydawnicze, Usługi edukacyjne i roz-
rywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, 
filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane 
przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Pisanie i publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowa-
nie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej w internecie, Publikowanie arkuszy 
informacyjnych, dokumentów, czasopism, czasopism inter-
netowych, druków, również w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Informacja o edukacji, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
usługi rozrywki i nauczania, 42 Badania naukowe i prace 
rozwojowe, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjono-
wanie własności intelektualnej, prawne administrowanie li-
cencjami, zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 532252 (220) 2021 08 02
(731) PORTACOOL, LLC, Center, US
(540) (znak słowny)
(540) PORTACOOL
(510), (511) 11 Klimatyzatory ewaporacyjne do zastosowa-
nia w obiektach, przemysłowych, rozrywkowych, handlo-
wych, w gospodarstwach domowych i rolnych.

(210) 532279 (220) 2021 07 30
(731) A&M INVESTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HerbaFix
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.15, 
26.01.18, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pre-
paraty i artykuły medyczne, Leki ziołowe, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Herbaty ziołowe do celów medycz-
nych, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Parafarmaceutyki, Balsa-
my zawierające substancje lecznicze, Dietetyczne dodatki 
do żywności dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki wi-
taminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Drażetki 
[lekarstwa], Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Ekstrak-
ty ziołowe do celów medycznych, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne 
produkty dermatologiczne, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do celów farma-
ceutycznych, Kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutycz-
ne, Konopie indyjskie do celów medycznych, Kremy do ciała 
do użytku farmaceutycznego, Kremy lecznicze, Kremy farma-
ceutyczne, Leczniczy spray do jamy ustnej, Lekarstwa, Leki dla 
ludzi, Leki wydawane bez recepty, Mieszaniny farmaceutycz-
ne, Nalewki do celów medycznych, Napoje witaminizowane, 
Napoje stosowane w lecznictwie, Nieoczyszczone leki w na-
turalnej formie, Olejki lecznicze, Płyny do celów farmaceutycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Preparaty farmako-
logiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i substancje lecznicze, 
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty medyczne, 
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Spraye lecznicze, 
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, Suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Suplementy ziołowe, Syropy do użytku farma-
ceutycznego, Tłuszcze do celów medycznych, Wywary do ce-
lów farmaceutycznych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyciągi 
z ziół leczniczych, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowa-
ne, 30 herbata, herbatniki, napoje na bazie herbaty, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), przyprawy, 
zioła suszone, żywność dietetyczna pochodzenia roślinnego 
nie do celów leczniczych, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, 
napoje na bazie herbaty, przyprawy, roślinne (preparaty ro-
ślinne) zastępujące kawę, słodycze do ssania, substytuty kawy, 
żywność (esencje do żywności), inne niż esencje eteryczne 
i oleje aromatyczne.

(210) 532283 (220) 2021 08 03
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktoferyna Suplement diety

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 532284 (220) 2021 08 03
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Suplement Diety Laktoferyna Krople 8 ml

(531) 26.04.02, 01.15.15, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 532288 (220) 2021 08 03
(731) NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polski chłód

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.17.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 11 Urządzenia klimatyzacyjne do użytku w po-
jazdach, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia 
i instalacje chłodnicze, Urządzenia chłodnicze do wystawia-
nia żywności, Urządzenia chłodnicze do użytku komercyj-
nego, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, Urządzenia 
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych 
napojów, Urządzenia klimatyzacyjne, Centralne urządzenia 
klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku han-
dlowego, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysło-
wych, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 
Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Miejscowo 
uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów prze-
mysłowych], Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia wenty-
lacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia grzewcze, 
Przenośne urządzenia grzewcze, Przemysłowe urządzenia 
grzewcze, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń, Urządze-
nia i instalacje grzewcze, Połączone urządzenia grzewcze 
i klimatyzacyjne, Urządzenia grzewcze zasilane energią sło-
neczną, Elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, 
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie i napra-
wa instalacji grzewczych.

(210) 532292 (220) 2021 08 03
(731) NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) polski chłód

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.17.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia grzewcze, Instala-
cje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do su-
szenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
Urządzenia i instalacje do wentylacji, Przenośne urządze-
nia do klimatyzacji, Przenośne urządzenia do wentylacji, 
Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia chłodnicze 
do wystawiania żywności, Urządzenia chłodnicze do użyt-
ku komercyjnego, Urządzenia chłodnicze w postaci ła-
wek, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania 
gorących i zimnych napojów, Urządzenia klimatyzacyjne, 
Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimaty-
zacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyj-
ne do celów przemysłowych, Instalacje i urządzenia wen-
tylacyjne [klimatyzacyjne], Połączone urządzenia grzew-
cze i klimatyzacyjne, Miejscowo uruchamiane urządzenia 
klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia 
wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią 
słoneczną, Urządzenia grzewcze, Przenośne urządzenia 
grzewcze, Przemysłowe urządzenia grzewcze, Urządzenia 
grzewcze do pomieszczeń, Urządzenia i instalacje grzew-
cze, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, 
Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, Elek-
tryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, 37 Insta-
lowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie i naprawa 
urządzeń zamrażalniczych.

(210) 532350 (220) 2021 08 04
(731) GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.maaxx.pl MAAXX EKOGROSZEK PREMIUM

(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.05, 26.04.07, 26.04.13, 
26.04.18

(510), (511) 1 Węgiel granulowany, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paliwami.

(210) 532352 (220) 2021 08 04
(731) GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) www.maaxx.pl MAAXX EKOGROSZEK SUPER

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.05, 26.04.13, 26.04.18
(510), (511) 1 Węgiel granulowany, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paliwami.

(210) 532353 (220) 2021 08 04
(731) GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.maaxx.pl MAAXX EKOGROSZEK ULTRA +

(531) 01.15.07, 26.04.03, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Węgiel granulowany, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paliwami.

(210) 532377 (220) 2021 08 03
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWIPETO.PL

(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(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 
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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 telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną 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 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, Usługi rozrywkowe, 
włączając teleturnieje, 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, Or-
ganizowanie, montaż i produkcja programów i imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, 
Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o cha-
rakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie inte-
raktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednic-
twem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wy-

najmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja 
spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyj-
nych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usłu-
gi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 532554 (220) 2021 08 09
(731) KULETA SZYMON, Blachownia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWMFED STREET WORKOUT MASTERS FEDERATION

(531) 02.01.08, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież gimnastyczna, 
Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież damska, Odzież 
dziecięca, 41 Usługi trenerskie, Usługi trenerów osobistych, 
Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenera osobiste-
go (trening sprawności fizycznej), Usługi trenerskie w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych fitness.

(210) 532604 (220) 2021 09 14
(731) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRADOS

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem 
owocowym, Wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym 
wino, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholo-
wym, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z tof-
fi, Nadzienia na bazie kawy, Nadzienia na bazie czekolady, 
Słodkie polewy i nadzienia, Mieszanki do nadzienia (artykuły 
spożywcze), Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele.

(210) 532606 (220) 2021 08 11
(731) PLASOTA TOMASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Nowe Lipiny
(540) (znak słowny)
(540) #POJEJSTRONIE
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szko-
leniowe i edukacyjne], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu, Usługi trenerskie, Trening osobi-
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sty [szkolenie], Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], 44 Usługi psychologów, Badania 
psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psy-
chologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Porady psycho-
logiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicz-
nych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie 
raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne 
dla personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psy-
chologią integralną, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, 
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie 
testów psychologicznych, Badanie osobowości do celów psy-
chologicznych, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicz-
nych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów 
medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
do celów medycznych, Doradztwo dotyczące psycholo-
gicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości me-
dycznych, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie 
sportu, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych 
i kognitywnych, Usługi w zakresie ocen i badań psycholo-
gicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidual-
nych i grup, 45 Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Usługi 
pomocy w sprawach spornych, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online 
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi prawne, 
Badania prawne, Doradztwo prawne, Mediacja [usługi praw-
ne], Usługi rejestracyjne (prawne), Prawne administrowanie 
licencjami, Usługi informacji prawnej, Dostarczanie informa-
cji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Sporządzanie 
ekspertyz prawnych, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
asystentów prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów praw-
nych, Usługi radców prawnych, Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne pro 
bono, Usługi komornicze (usługi prawne), Organizowanie 
świadczenia usług prawnych, Pośrednictwo w procedurach 
prawnych, Usługi prawne w zakresie mediacji, Rejestrowa-
nie nazw domen [usługi prawne], Profesjonalne konsultacje 
prawne dotyczące franchisingu, Usługi prawne w zakresie te-
stamentów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Udziela-
nie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Usługi w zakresie badań praw-
nych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi adwoka-
tów, Usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, 
spadkowego, podział majątków.

(210) 532607 (220) 2021 08 11
(731) PLASOTA TOMASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Nowe Lipiny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # PO JEJ STRONIE

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szko-
leniowe i edukacyjne], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie life coachingu, Usługi trenerskie, Trening osobi-
sty [szkolenie], Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], 44 Usługi psychologów, Badania 

psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psy-
chologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Porady psycho-
logiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicz-
nych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie 
raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne 
dla personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psy-
chologią integralną, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, 
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie 
testów psychologicznych, Badanie osobowości do celów psy-
chologicznych, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicz-
nych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów 
medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
do celów medycznych, Doradztwo dotyczące psycholo-
gicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości me-
dycznych, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie 
sportu, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych 
i kognitywnych, Usługi w zakresie ocen i badań psycholo-
gicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidual-
nych i grup, 45 Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Usługi 
pomocy w sprawach spornych, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online 
za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi prawne, 
Badania prawne, Doradztwo prawne, Mediacja [usługi praw-
ne], Usługi rejestracyjne (prawne), Prawne administrowanie 
licencjami, Usługi informacji prawnej, Dostarczanie informa-
cji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Sporządzanie 
ekspertyz prawnych, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
asystentów prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów praw-
nych, Usługi radców prawnych, Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne pro 
bono, Usługi komornicze (usługi prawne), Organizowanie 
świadczenia usług prawnych, Pośrednictwo w procedurach 
prawnych, Usługi prawne w zakresie mediacji, Rejestrowa-
nie nazw domen [usługi prawne], Profesjonalne konsultacje 
prawne dotyczące franchisingu, Usługi prawne w zakresie te-
stamentów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Udziela-
nie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Usługi w zakresie badań praw-
nych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi adwoka-
tów, Usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, 
spadkowego, podział majątków.

(210) 532609 (220) 2021 08 11
(731) PLASOTA TOMASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Nowe Lipiny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # PO JEJ STRONIE

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo 
szkoleniowe i edukacyjne], Usługi szkoleniowe lub eduka-
cyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi trenerskie, Trening 
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osobisty [szkolenie], Doradztwo zawodowe i coaching [do-
radztwo szkoleniowe i edukacyjne], 44 Usługi psychologów, 
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Kon-
sultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Po-
rady psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psy-
chologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowa-
dzanie testów psychologicznych, Przygotowywanie profili 
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
Sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo 
psychologiczne dla personelu, Usługi w zakresie psychologii 
pracy, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Doradz-
two związane z psychologią integralną, Terapia psycholo-
giczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie oceny psycholo-
gicznej, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Badanie 
osobowości do celów psychologicznych, Przeprowadzanie 
ocen i badań psychologicznych, Przygotowywanie profilów 
psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych do celów medycznych, Doradz-
two dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego ła-
godzenia dolegliwości medycznych, Usługi poradnictwa 
psychologicznego w zakresie sportu, Muzykoterapia w ce-
lach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakre-
sie psychologii dla osób indywidualnych i grup, 45 Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Usługi pomocy w sprawach 
spornych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi tworze-
nia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji 
mobilnych do pobrania, Usługi prawne, Badania prawne, Do-
radztwo prawne, Mediacja [usługi prawne], Usługi rejestra-
cyjne (prawne), Prawne administrowanie licencjami, Usługi 
informacji prawnej, Dostarczanie informacji prawnych, Kom-
pilacja informacji prawnych, Sporządzanie ekspertyz praw-
nych, Usługi monitorowania prawnego, Usługi asystentów 
prawnych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi 
radców prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi prawne 
dotyczące testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi ko-
mornicze (usługi prawne), Organizowanie świadczenia usług 
prawnych, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Usługi 
prawne w zakresie mediacji, Rejestrowanie nazw domen 
[usługi prawne], Profesjonalne konsultacje prawne dotyczą-
ce franchisingu, Usługi prawne w zakresie testamentów, Po-
rady prawne i zastępstwo procesowe, Udzielanie informacji 
dotyczących usług prawnych, Udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi adwokatów, Usługi 
prawne w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, spadko-
wego, podział majątków.

(210) 532625 (220) 2021 08 12
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVOX Express ACTIVE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.25, 26.07.99
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 

i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Ko-
smetyczne 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, 
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-
ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, 
Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecz-
nicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Mi-
nerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żyw-
ności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty 
wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty 
ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, 
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepion-
ki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądziko-
we, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki 
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opa-
trunkowe, Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty wete-
rynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne 
do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, 
Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacnia-
jące, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumen-
ty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne 
implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu 
do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Si-
likonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 532657 (220) 2021 08 12
(731) PEDIMED A. NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pedimed

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.19
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji, w tym skóry, stóp, paznokci, 5 Pro-
dukty farmaceutyczne i weterynaryjne, Preparaty higienicz-
ne do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opa-
trunkowe, Środki odkażające, 10 Urządzenia i przyrządy chi-
rurgiczne, medyczne, artykuły ortopedyczne, 35 Sprzedaż, 
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w tym internetowa artykułów: środków perfumeryjnych, 
olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji, 
w tym skóry, stóp, paznokci, produktów farmaceutycznych 
i weterynaryjnych, preparatów higienicznych do celów me-
dycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, 
żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunko-
wych, środków odkażających, urządzeń i przyrządów chi-
rurgicznych, medycznych, stomatologicznych, artykułów 
ortopedycznych, butów, odzieży, mebli, w tym specjalnych 
do celów medycznych, w tym stołów zabiegowych, części 
do w/w mebli, zestawów urządzeń i aparatów do manicure 
i pedicure oraz ich części, urządzeń i aparatury do obróbki 
elektro- kosmetycznej w szczególności urządzeń jonizują-
cych i ich części, masażerów do pielęgnacji urody, urządzeń 
elektromedycznych i aparatury do regeneracji i pielęgnacji 
stóp z odsysaniem i bez oraz z technologią mokrą, lamp ul-
trafioletowych i podczerwonych do leczenia medycznego, 
aparatury oświetleniowej w szczególności lamp powiększa-
jących, sterylizatorów, części wyżej wymienionych towa-
rów, urządzeń do wyposażenia gabinetów kosmetycznych, 
urządzeń do zabiegów kosmetycznych, zabiegów pilingu, 
kosmetycznej i medycznej pielęgnacji stóp, sprzętu spor-
towego i rehabilitacyjnego, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowej, 
Wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
Pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prospektów, broszur, druków, Usługi związa-
ne z propagowaniem zachowań sportowych i prozdrowot-
nych, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi związane z: edu-
kacją, nauczaniem, w tym w formie pracowni specjalistycz-
nych, organizowanie kursów, konferencji, w tym w zakresie 
zachowań prozdrowotnych, usługi w zakresie rozrywki, re-
kreacji, kultury, usługi związane z działalnością sportową i re-
habilitacyjną prowadzenie klubów fitness, usługi w zakresie 
wypożyczania sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi wydaw-
nicze, produkcja filmów o tematyce zdrowotnej i sportowej, 
nagrywanie ćwiczeń fizycznych na nośnikach elektronicz-
nych i ich rozpowszechnianie, usługi wydawnicze, 44 Pro-
wadzenie punktów medycznych, klinik, gabinetów do po-
prawiania urody, w tym do pielęgnacji stóp i dłoni, gabine-
tów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej, usłu-
gi pielęgnacyjne stóp i paznokci, usługi fizjoterapeutyczne, 
rehabilitacyjne, diagnostyczne.

(210) 532690 (220) 2021 08 13
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktoferyna IgG SUPLEMENT DIETY

(531) 19.13.21, 02.09.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 532691 (220) 2021 08 13
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktoferyna SUPLEMENT DIETY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 19.13.21
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 532692 (220) 2021 08 13
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktoferyna SUPLEMENT DIETY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 532693 (220) 2021 08 13
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laktoferyna SUPLEMENT DIETY

(531) 19.03.03, 19.03.05, 19.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.06

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
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(210) 532704 (220) 2021 08 12
(731) KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno
(540) (znak słowny)
(540) MANATURA
(510), (511) 3 Barwniki kosmetyczne, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Dezodoranty do użytku osobiste-
go, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Kosmetyki, Kosmetyki 
dla zwierząt, Lotiony do celów kosmetycznych, Kadzidła, 
Maseczki kosmetyczne, Mydła, Olejki do celów kosmetycz-
nych, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do masażu, Ma-
sła do ciała, Kremy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne 
peelingi do ciała, Nielecznicze peelingi do twarzy, Perfumy, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, Preparaty do makijażu, Preparaty przeciwsłonecz-
ne, Preparaty do układania włosów, Szampony, Talk kosme-
tyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, woda zapachowa, 
Wosk do depilacji, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Gabine-
ty pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony 
fryzjerskie, Salony piękności, Łaźnie publiczne do celów hi-
gienicznych.

(210) 532707 (220) 2021 08 12
(731) WADOWSKA IRENA KRYSTYNA, Marcówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WI

(531) 26.11.05, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.13, 24.17.02, 24.17.25

(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Hologramy, Magnesy de-
koracyjne, Publikacja elektroniczne do pobrania, 16 Afisze 
i plakaty, Broszury, Diagramy, Fiszki (materiały piśmienne), 
Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Książeczki do dekorowa-
nia, Książki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Nalepki, naklejki (materiały piśmienne), No-
tatniki, Ołówki, Periodyki (czasopisma), Pieczątki z adresem, 
Podkładki pod biurko, Pojemniki na ołówki, Publikacje druko-
wane, Śpiewniki, Tablice arytmetyczne, Ulotki, Etykiety z kar-
tonu i papieru, Plansze, 28 Gra w domino, Gry, Gry planszo-
we, Gry towarzyskie, Karty do gry, Kości do gry, Piłki do gier 
i zabaw, Gry memory (gry pamięciowe), Gry karciane, Gry 
quizowe, Gry polegające na budowaniu, Zabawki, Woreczki 
wypchane ziarenkami na oczy, 41 Informacja o edukacji, In-
formacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne (pokazy), Kursy 
korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Nauka gim-
nastyki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
Organizowanie konkursów (edukacja, rozrywka), Organizo-
wanie loterii, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Prze-
kazywanie know-how (szkolenia), Sprawdziany edukacyjne, 
Udostępnianie filmów on-line nie do pobierania, Usługi edy-

cji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Usługi w zakresie 
oświaty, Pisanie piosenek.

(210) 532713 (220) 2021 08 16
(731) APLOK BARTŁOMIEJ CZEKALSKI, PIOTR FIGIEL 

SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKI SZNYT

(531) 06.01.04, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, gotowe posiłki i dania z mię-
sem, wyroby z mięsa i podrobów, przetwory mięsne.

(210) 532714 (220) 2021 08 16
(731) APLOK BARTŁOMIEJ CZEKALSKI, PIOTR FIGIEL 

SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fumi

(531) 25.05.01, 25.07.22, 26.04.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, gotowe posiłki i dania z mię-
sem, wyroby z mięsa i podrobów, przetwory mięsne.

(210) 532790 (220) 2021 08 17
(731) WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01
(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 weteryna-
ryjnego, Weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, Wi-
taminy dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, 
Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy dla 
zwierząt, Suplementy odżywcze dla zwierząt, Lecznicza kar-
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ma dla zwierząt, Leki do celów weterynaryjnych, Lecznicze 
płyny do mycia dla zwierząt, Artykuły higieniczne dla zwie-
rząt do celów medycznych, Płyny dla zwierząt do celów me-
dycznych, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Środki 
do tępienia pcheł, Produkty do higieny jamy ustnej dla zwie-
rząt do celów weterynaryjnych, Lecznicze artykuły do żucia 
dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla psów, 
Sztuczne kości będące zabawkami dla psów, Automaty 
do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, Maty węcho-
we będące zabawkami dla psa, Gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt, 
Pokarm dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Przysmaki 
dla psów [jadalne], Preparaty spożywcze dla zwierząt, Pre-
paraty spożywcze dla psów, Jadalne smakołyki dla zwierząt, 
Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Smakołyki dla zwie-
rząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, Artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso z kaczki do karmie-
nia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso wołowe 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające łososia 
do karmienia psów, Pokarmy puszkowane lub konserwowa-
ne dla zwierząt, Karmy w puszce przeznaczone dla zwierząt, 
Solone ciasteczka dla zwierząt, Mielone produkty spożyw-
cze dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zwierzęce 
w formie granulek, Wzbogacone substancje odżywcze dla 
zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Piasek aro-
matyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Lizawki (sól do li-
zania dla zwierząt), 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
usługi sklepów online oraz usługi sprzedaży hurtowej nastę-
pujących towarów: karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt 
domowych, karma dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], 
preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty spożywcze 
dla psów, jadalne smakołyki dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych 
w rodzaju patyczków wołowych, artykuły spożywcze zawie-
rające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożyw-
cze 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 zwierząt, kar-
my w puszce przeznaczone dla zwierząt, solone ciasteczka 
dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, kar-
my 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, dietetyczna żywność 
przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne 
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, we-
terynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, witaminy dla 
zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy 
diety dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suple-
menty odżywcze dla zwierząt, lecznicza karma dla zwierząt, 
leki do celów weterynaryjnych, lecznicze płyny do mycia dla 
zwierząt, artykuły higieniczne dla zwierząt, płyny dla zwie-
rząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki do tę-
pienia pcheł, produkty do higieny jamy ustnej dla zwierząt 
do celów weterynaryjnych, lecznicze artykuły do żucia dla 
zwierząt, zabawki dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne 
kości będące zabawkami dla psów, automaty do wyrzucania 
piłek dla zwierząt domowych, maty węchowe będące za-
bawkami dla psa, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla 
zwierząt domowych, smycze dla zwierząt, ubranka dla zwie-
rząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, posłania dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym usługi sklepów online 
oraz usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: 

meble dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt do-
mowych, koszyki dla kotów, przenośne posłania dla zwierząt, 
niemetalowe kosze do spania dla zwierząt domowych, dom-
ki do zabawy dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt, 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 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 skrzynie do transportu 
zwierząt, posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt domo-
wych, transportery dla zwierząt w formie pudeł, pojemniki 
na żywność dla zwierząt domowych, koryta do picia, miski 
na napoje i karmę dla zwierząt, naczynia na pokarm dla zwie-
rząt domowych, szczotki dla zwierząt domowych, klatki dla 
zwierząt domowych, koryta do picia dla zwierząt, kuwety dla 
zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produk-
tów i świadczenia usług, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Reklama, Publi-
kacja reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem 
przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], Zarządzanie bazami danych.

(210) 532795 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PARIS PARIS
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532797 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OWOCOWA LAGUNA
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532798 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ALEJA GWIAZD
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT43/2021

punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532799 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) IMIĘ RÓŻY
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532802 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EARL GREY NIEBIESKI KWIAT
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532804 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BOSKIE BUENOS
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532805 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) HISZPAŃSKA MANDARYNKA
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532806 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MADAGASKAR
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532809 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RAJSKI PTAK
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532813 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ORANGE DREAM
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532815 (220) 2021 08 18
(731) SZURLEJ AGATA PROGRESSIVE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GREEN ORANGE
(510), (511) 30 Herbata, herbaty ziołowe, ziołowe aromaty 
do przyrządzania napojów, kawa, kakao, czekolada i wyroby 
czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: herbata, herbaty ziołowe, 
ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, kawa, kakao, 
czekolada i wyroby czekoladowe, urządzenia i akcesoria 
do zaparzania i podawania kawy i herbaty, naczynia i zasta-
wa stołowa, dzbanki, kubki, porcelana użytkowa.

(210) 532824 (220) 2021 08 18
(731) REMO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Remo Invest
(510), (511) 37 Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi bu-
dowlane], Usługi budowlane, Usługi budowlane i naprawy 
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budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków miesz-
kalnych, Usługi budowlane w zakresie budowania na po-
trzeby przemysłu, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie 
prac budowlanych], Usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usuwanie 
gruzu z budynków [usługi budowlane], Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi budowlane i konstrukcyjne.

(210) 532940 (220) 2021 08 18
(731) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) COLOR&ROLL
(510), (511) 2 Farby, lakiery, barwniki, preparaty gruntujące, 
środki do konserwacji drewna.

(210) 532979 (220) 2021 08 19
(731) BROKER OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) broker AZ

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

(210) 532998 (220) 2021 08 20
(731) JASIŃSKA IZABELA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CODE of NATURE
(510), (511) 3 Olejki zapachowe, Olejki eteryczne, Olejki nie-
lecznicze, Olejki oczyszczające, Olejki toaletowe, Zmieszane 
olejki eteryczne, Olejki do włosów, Olejki mineralne [kosme-
tyki], Olejki pimentowe, Olejki do opalania, Terpeny [olejki 
eteryczne], Roślinne olejki eteryczne, Aromatyczne olejki 
eteryczne, Aromaty [olejki aromatyczne], Naturalne olejki 
eteryczne, Olejki do twarzy, Olejki do brody, Kocanka [olejki 
eteryczne], Olejki do ciała, Cytrynowe olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne cytronowe, Cytrono-
we olejki eteryczne, Olejki do golenia, Olejki naturalne do ce-
lów kosmetycznych, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Olejki do perfum 
i zapachów, Aromatyczne olejki do kąpieli, Olejki naturalne 
do perfum, Olejki po opalaniu [kosmetyki], Olejki do opala-
nia [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do kąpieli 
nielecznicze, Olejki do masażu ciała, Perfumeryjne (produk-
ty -), esencjonalne (olejki -), Nielecznicze olejki pod prysznic, 
Olejki do masażu twarzy, Olejki do celów perfumeryjnych, 
Olejki eteryczne z cytryny, Esencje i olejki eteryczne, Olejki 
kosmetyczne do naskórka, Olejki do masażu, Emulgowane 
olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Nielecznicze 
olejki do rąk, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do masażu, 
nielecznicze, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki eterycz-
ne do pielęgnacji skóry, Olejki destylowane do pielęgnacji 
urody, Olejki do ciała w sprayu, Aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], Olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, 
Olejki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, Olejki do cia-
ła i twarzy, Olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, 
Olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, Olejki i płyny do ma-

sażu, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki 
eteryczne na kojenie nerwów, Olejki perfumowane do pie-
lęgnacji skóry, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki 
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki eteryczne z drzewa ce-
drowego, Ciastka (Aromaty do -) [olejki eterycznej, Aromaty 
do ciast (olejki eteryczne), Olejki blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [nieleczni-
cze], Olejki eteryczne do użytku osobistego, Naturalne olejki 
do celów oczyszczających, Olejki kąpielowe do pielęgnacji 
włosów, Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Olejki 
zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Olej-
ki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki do kąpieli 
do celów kosmetycznych, Olejki perfumowane do produkcji 
preparatów kosmetycznych, Olejki eteryczne jako zapachy 
do prania, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetyczne-
go], Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Polepszacze sma-
ku do żywności [olejki eteryczne], Olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku 
w procesach produkcyjnych, Olejki do kąpieli i pod prysznic 
[nielecznicze], Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach 
powietrza, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów 
zapachowych, Olejki eteryczne do stosowania w wytwa-
rzaniu roztworu inhalacyjnego, Zapachy, Zapachy do ciała, 
Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, 
5 Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], 
Olejki do stosowania w grzybicy paznokci, Preparaty neutra-
lizujące zapachy, Materiały pochłaniające zapachy, Preparaty 
neutralizujące zapachy do użytku na odzieży i tekstyliach, 
35 Promocja sprzedaży, Udostępnianie analiz sprzedaży, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Reklama, Reklama zewnętrz-
na, Reklama korespondencyjna, Reklama radiowa, Reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, Reklama i marketing, Reklama 
w czasopismach, Promocja [reklama] koncertów, Bezpośred-
nia reklama pocztowa, Promocja [reklama] podróży, Reklama 
rekrutacji personelu, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Reklama w zakre-
sie filmów kinowych, Udzielanie informacji związanych z re-
klamą, Reklama i usługi reklamowe, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Reklama za pośrednictwem telefonu, 
Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie danych związanych 
z reklamą, Reklama za pomocą marketingu bezpośrednie-
go, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyj-
ne, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popular-
nej i profesjonalnej, Reklama związana z transportem i do-
stawą, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Usługi agencji modelek i modeli związane 
z reklamą, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, Reklama towarów i usług 
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online 
do przeszukiwania, Reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, Reklama, w tym promowanie pro-
duktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów 
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzyna-
rodowymi wydarzeniami sportowymi.
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(210) 533144 (220) 2021 08 25
(731) ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawada
(540) (znak słowny)
(540) ELLMIX
(510), (511) 19 Kruszywa, zwłaszcza kruszywa budowlane.

(210) 533145 (220) 2021 08 25
(731) ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawada
(540) (znak słowny)
(540) ELLMIX R
(510), (511) 19 Kruszywa, zwłaszcza kruszywa budowlane.

(210) 533146 (220) 2021 08 25
(731) ELPOLOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawada
(540) (znak słowny)
(540) ElpoGreen
(510), (511) 1 Nawozy.

(210) 533151 (220) 2021 08 26
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) NOVDOM
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informa-
cji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie i grupowanie 
z myślą o osobach trzecich różnych towarów w warunkach 
pozwalających nabywcom wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepach z: materiałami budowlanymi i wyposażenia wnętrz, 
usługi deweloperskie takie jak: doradztwo dotyczące organi-
zowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz 
dostarczanie informacji związanej z działalnością gospodarczą 
w zakresie budownictwa, 36 Usługi w zakresie finansowania 
projektów inwestycyjnych, usługi w zakresie pośrednictwa 
w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, Usługi 
deweloperskie takie jak: tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, 
pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwesty-
cje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzeda-
ży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzchni handlo-
wych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 37 Usługi 
budowlane, Usługi instalacyjne, remontowe i konserwacyjne 
w zakresie budowy nieruchomości, Wynajem maszyn i sprzę-
tu budowlanego i burzącego, przygotowywanie terenów 
pod budowę i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru 
budowlanego, 39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu 
środków transportu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, 
usługi magazynowe i wynajem powierzchni magazynowych, 
42 Usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, architek-
tonicznego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi 
projektowania i wyposażania wnętrz, 45 Obsługa prawna in-
westycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednic-
twa w obrocie nieruchomościami.

(210) 533154 (220) 2021 08 26
(731) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

Alwernia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVECO NanoMast

(531) 03.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji wymion zwierząt, 
Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki do mycia zwie-
rząt, Dezodoranty, Dezodoranty pomieszczeń, Wszystkie 
wymienione środki i preparaty również w postaci zawiera-
jącej nanocząstki metali, 5 Środki biobójcze, Środki dezyn-
fekcyjne, Płyny dezynfekcyjne, Żele dezynfekcyjne, Aerozole 
dezynfekcyjne, Środki bakteriobójcze, Środki grzybobójcze, 
Wszystkie wymienione środki również w postaci zawierają-
cej nanocząstki metali, 44 Usługi pielęgnacji zwierząt.

(210) 533163 (220) 2021 08 25
(731) Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center, 

Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) LIPROLOG
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 533166 (220) 2021 08 26
(731) GŁUSZCZUK MICHAŁ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hello social

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Marketing dotyczący 
promocji, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Mar-
keting afiliacyjny, Marketing ukierunkowany, Prowadzenie 
badań marketingowych, Reklama i marketing, Analiza tren-
dów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w zakresie 
marketingu, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Rekla-
ma, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi reklamowe 
na rzecz innych, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych, Badania rynkowe, Usługi w zakre-
sie reklamy, Porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Do-
radztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsu-
mentów, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb 
nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych 
sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie marketingu, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Usługi doradcze do-
tyczące reklamy, promocji i marketingu, Tworzenie tekstów 
reklamowych.

(210) 533194 (220) 2021 08 26
(731) HULANICKI ANDRZEJ HULANICKI TRADE, Chełm
(540) (znak słowny)
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(540) Haber
(510), (511) 9 Szafy rozdzielcze [elektryczność], Rozdziela-
cze energii elektrycznej, Urządzenia do sterowania energią 
elektryczną, Urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przełączania energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowania elek-
tryczności, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji 
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadze-
nia dystrybucji energii elektrycznej, 37 Usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, Renowacja, naprawa i konserwacja 
przewodów instalacji elektrycznej, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Kon-
serwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarza-
nia energii.

(210) 533206 (220) 2021 08 25
(731) RACHWAŁ TOMASZ FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWA SEZAMSTYL 2, Libertów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sezamstyl

(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.05.24, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.11, 
07.01.24

(510), (511) 6 Klamry, klipsy i uchwyty do boazerii i paneli, 
uchwyty przypodłogowe, wszystkie ww. zawarte w tej kla-
sie, gwoździe, 8 Dobijaki, 19 Uchwyty przypodłogowe z two-
rzywa sztucznego, pasy ściągające do paneli.

(210) 533227 (220) 2021 08 26
(731) NESBRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECJAŁY GALICYJSKIE CESARSKO - KRÓLEWSKA 

TRADYCJA SPRAWDZONA RECEPTURA

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 
29.01.12, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.20, 24.09.01, 24.09.03, 
24.09.05, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.13, 24.17.02

(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery 
mleczne i na bazie sztucznego mleka, ryby i przetwory ryb-
ne, konserwy rybne, przetwory mięsne, przetworów owoco-
wo – warzywnych, 30 Mąki i produkty zbożowe, kasze, chleb, 
wyroby cukiernicze. miody, wyroby cukiernicze, wyroby pie-
karnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, cukierki, 

czekoladki, żelki, groszki, drażetki, gumy do żucia, galaretki, 
ciastka, lody, desery lodowe, schłodzone desery, Desery 
mrożone, desery z muesli, Sorbety, 32 Soki owocowe, napoje 
owocowe i warzywne, 35 Usługi sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów: desery jogurtowe, Desery owocowe, Desery 
mleczne i na bazie sztucznego mleka, ryby i przetwory ryb-
ne, konserwy rybne, przetwory mięsne, przetworów owo-
cowo - warzywnych, mąki i produkty zbożowe, kasze, chleb, 
wyroby cukiernicze, miody, wyroby cukiernicze, wyroby pie-
karnicze, słodycze, wafle, wafelki, batony, czekolady, cukierki, 
czekoladki, żelki, groszki, drażetki, gumy do żucia, galaretki, 
ciastka, lody, desery lodowe, schłodzone desery, Desery mro-
żone, desery z muesli, Sorbety, soki owocowe, napoje owo-
cowe i warzywne.

(210) 533229 (220) 2021 08 26
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA SADURSCY NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 36 Usługi związane z: działalnością agencji ob-
rotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem 
nieruchomościami, Planowanie inwestycji związanych z nie-
ruchomościami, Usługi: pośrednictwa finansowego i kredy-
towania, w tym w zakresie usług developerskich związanych 
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, 
lokali mieszkalnych, użytkowych, Usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia 
finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usłu-
gi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi 
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania 
kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc 
w pozyskiwaniu kredytów, Wycena nieruchomości, wykony-
wanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie war-
tości, wszystkie ww. zawarte w tej klasie.

(210) 533240 (220) 2021 08 29
(731) AMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ambra RETAIL (R)EVOLUTION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia, środki do prania, 
detergenty, farbki do bielizny, kosmetyki, preparaty do go-
lenia, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekcyjne, mydła 
lecznicze, mydła toaletowe, mydła do golenia, pasty, proszki 
i płyny do zębów, pasty do butów, pasty do podłogi, pa-
sty do mebli, wosk do parkietów, wosk do mebli, wywabia-
cze plam, 5 Bibułowo-foliowe podkłady higieniczne, wata 
antyseptyczna, apteczki pierwszej pomocy, apteczki po-
dróżne, bawełna i wata do celów medycznych, chusteczki 
higieniczne, gaza opatrunkowa, jodyna, materiały opatrun-
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kowe, plastry do celów leczniczych, przylepce, podpaski 
higieniczne, wata do celów medycznych, tampony, mate-
riały higieniczne, 6 Folia aluminiowa do żywności, pojem-
niki metalowe, pudełka z metali nieszlachetnych, skrzynki 
na listy metalowe, zbiorniki metalowe, 9 Alkoholomierze, 
barometry, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, bate-
rie słoneczne, bezpieczniki elektryczne, dzwonki do drzwi, 
etui na okulary, gaśnice, latarki kieszonkowe, lutownice 
elektryczne, miary, odważniki, rękawice do ochrony przed 
wypadkami, 10 Bandaże elastyczne, bandaże podtrzymują-
ce, butelki do karmienia, gąbki chirurgiczne, podpaski pod-
brzuszne, prezerwatywy, rękawice do celów medycznych, 
worki na wodę do celów leczniczych, zatyczki do uszu, 
11 Abażury, dozowniki środków odkażających w toaletach, 
filtry do domowych instalacji wodnych, klosze do lamp, 
lampy elektryczne, latarki, suszarki do włosów, szybkowary 
elektryczne, świeczniki, żyrandole, zamrażarki, zapalniczki, 
zapalniczki do gazu, żarówki, 16 Materiały piśmienne, bloki 
rysunkowe, chusteczki do nosa (papierowe), gumki do ście-
rania, kalendarze, kalka maszynowa i techniczna, kalkoma-
nie, karty pocztowe, koperty, linijki, mapy, notesy, obrusy 
papierowe, ołówki, papier do pakowania, papier toaletowy, 
pieluchy z papieru, przybory do pisania, ręczniki papiero-
we, segregatory, serwetki papierowe, serwety na stół, spi-
nacze biurowe, torby na śmieci (papierowe), torby i worki 
na śmieci (foliowe), zeszyty, zszywacze, 21 Wyroby cera-
miczne dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb, for-
my ciastek, cukiernice nie z metali szlachetnych, wyciskarki 
do cytryn, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, 
deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, doniczki 
na kwiaty, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowe-
go, druciaki do czyszczenia, dzbanki, ekspresy do kawy nie-
elektryczne i nie z metali szlachetnych, etui na grzebienie, 
fajans, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, filtry do kawy 
nieelektryczne, filtry do użytku domowego, froterki do par-
kietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, wyroby 
garncarskie, garnki, gąbki do celów domowych, gąbki toa-
letowe, grzebienie, serwisy do herbaty nie z metali szlachet-
nych, ircha do czyszczenia, karafki, młynki ręczne do kawy, 
klatki dla ptaków, klepsydry, klosze do przykrywania masła 
i sera, korkociągi, przybory do kosmetyki, wyroby szklane 
z kryształu, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, 
kufle do piwa, pojemniki do lodu, łyżki do butów, termo-
sy do napojów, naczynia do picia, otwieracze do butelek, 
szczoteczki, pędzle do golenia, porcelana, półmiski do ja-
rzyn, zestawy do przypraw, rękawice do prac domowych, 
rozpylacze do perfum, salaterki nie z metali szlachetnych, 
sitka, słoje, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zę-
bów, szczotki do zamiatania, szkło (naczynia), szklanki, ście-
reczki do czyszczenia, tace nie z metali szlachetnych, tarki, 
termosy, przybory toaletowe, urządzenia kuchenne nieelek-
tryczne, wiadra, wyciskacze do owoców nieelektryczne, wy-
kałaczki, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin.

(210) 533241 (220) 2021 08 29
(731) AMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koliber Drogerie

(531) 03.07.22, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi w zakresie detalicznej i hurtowej 
sprzedaży artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, wy-
robów farmaceutycznych, produktów zielarskich, wyrobów 
tytoniowych, wyrobów papierniczych, Doradztwo specja-
listyczne dotyczące franchisingu, Reklama i promocja osób 
trzecich, Usługi menedżerskie, promowania marki (merchan-
disingowe) i kosztorysowe, Badanie rynku, Organizowanie 
targów i wystaw w celach promocyjnych i reklamowych, 
Usługi wydawnicze w zakresie materiałów reklamowych.

(210) 533250 (220) 2021 08 30
(731) GIELZAK MARCIN RAMZES, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KAWOMAN
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, Kawa 
niepalona, Kawa nienaturalna, Kawa mielona, Kawa bezkofe-
inowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Kawa w postaci 
całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Substy-
tuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], Kawa liofilizowana, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie 
następujących towarów: kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, kawa, kawa [palona, w proszku, granulowana 
lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa słodowa, kawa 
niepalona, kawa nienaturalna, kawa mielona, kawa bezkofe-
inowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, kawa w postaci 
całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, substy-
tuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], kawa liofilizowana, torebki z kawą, kapsułki z kawą.

(210) 533251 (220) 2021 08 30
(731) WOJTAN EWA MOJE DZIECI KREATYWNIE, 

Kleszczewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dziennik ZABAW

(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wi-
deo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 Książki, 
Podręczniki, Poradniki [podręczniki], Afisze, plakaty, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], Fotografie, Kalendarze, Plany dnia [terminarze], Kalen-
darze z kartkami do wyrywania, Kartki z życzeniami, Notatni-
ki, Notatniki [notesy], Zakładki do książek, Zeszyty.

(210) 533252 (220) 2021 08 30
(731) BAŁA PIOTR, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ARTR ALWAYS READY TO RUMBLE

(531) 02.09.04, 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież gimnastyczna, 
Odzież wodoodporna, Odzież gotowa, Bluzki, T-shirty z krót-
kim rękawem, Spodnie, Kurtki, Artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, Nakrycia głowy, Daszki przeciwsłoneczne [na-
krycia głowy], Czapki sportowe, Opaski na głowę, Bandany 
na szyję, Szaliki, Bielizna sportowa, Bielizna osobista, Skarpetki, 
Obuwie rekreacyjne, Obuwie gimnastyczne, Buty sportowe, 
Buty sznurowane, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły 
gimnastyczne i sportowe, Urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych [ćwiczenia], Sprzęt do treningu sztuk walki, Urządzenia 
do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Przyrządy gimnastyczne 
do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], Przyrządy stosowane 
w kulturystyce, Hantle, Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwi-
czeń, Drążki do ćwiczeń, Kamizelki ochronne do sztuk walki, 
Suspensoria dla sportowców, Taśmy do ćwiczeń, Piłki do ćwi-
czeń, Rękawice bokserskie, Worki treningowe, Pasy do owi-
jania dłoni do użytku sportowego, Futerały przystosowane 
do noszenia artykułów sportowych, Ochraniacze do upra-
wiania sportu, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki 
[artykuły sportowe], 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej i poprzez Internet następujących towarów: odzież spor-
towa, odzież gimnastyczna, odzież wodoodporna, odzież 
gotowa, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, spodnie, kurtki, 
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, nakrycia głowy, daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], czapki sportowe, opaski 
na głowę, bandany na szyję, szaliki, bielizna sportowa, bielizna 
osobista, skarpetki, obuwie rekreacyjne, obuwie gimnastyczne, 
buty sportowe, buty sznurowane, artykuły i sprzęt sportowy, 
artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fi-
zycznych [ćwiczenia], sprzęt do treningu sztuk walki, urządze-
nia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], przyrządy gimnastyczne 
do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], przyrządy stosowane 
w kulturystyce, hantle, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwi-
czeń, drążki do ćwiczeń, kamizelki ochronne do sztuk walki, su-
spensoria dla sportowców, taśmy do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, 
rękawice bokserskie, worki treningowe, pasy do owijania dłoni 
do użytku sportowego, futerały przystosowane do noszenia 
artykułów sportowych, ochraniacze do uprawiania sportu, na-
golenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe].

(210) 533255 (220) 2021 08 27
(731) GRYF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) GRYF NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, usługi 
w zakresie nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, usłu-
gi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Udzielanie infor-

macji dotyczących nieruchomości, wynajem nieruchomości, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami biurowymi, Dzierżawa nieruchomości (tylko 
nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zarzą-
dzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, ad-
ministrowanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie komplek-
sów budynków, Organizowanie dzierżawy (tylko nierucho-
mości), dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem.

(210) 533262 (220) 2021 08 27
(731) GRYF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GN GRYF NIERUCHOMOŚCI  

WWW.NIERUCHOMOSCI.GRYF.PL

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biuro-
wych, Udzielanie informacji dotyczących rynku nierucho-
mości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, Dzierżawa nieruchomości (tylko nie-
ruchomości), Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Administrowa-
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nierucho-
mościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Or-
ganizowanie dzierżawy (tylko nieruchomości), Dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem.

(210) 533268 (220) 2021 08 26
(731) Shenzhen GUB Bike Trading Co., Ltd, Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUB

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Stojaki przystosowane do tabletów, Pokrowce 
na smartfony, Stojaki przystosowane do telefonów komór-
kowych, Kaski ochronne, Okulary ochronne do uprawiania 
sportu, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kaski dla ro-
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werzystów, Alarmy dźwiękowe, Okulary dla rowerzystów, 
12 Rowery, Kierownice do rowerów, Korby rowerowe, Pedały 
do rowerów, Siodełka rowerowe, Ramy do rowerów, Pompy 
powietrza do dwukołowych pojazdów silnikowych lub ro-
werów, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Opony rowerowe, 
Obręcze kół do rowerów.

(210) 533290 (220) 2021 08 30
(731) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Dzienniki, gazety, książki, naklejki, czasopi-
sma i papierowe dodatki do nich, materiały szkoleniowe, 
38 Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Udo-
stępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie 
elektronicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie kom-
puterowej bazy danych, Usługi komunikacyjne w zakresie 
dostępu do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do stron internetowych, Usługi związane z portalami 
telekomunikacyjnymi, Zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu i wyna-
jem czasu dostępu do komputerowych baz danych, Za-
pewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie 
dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do baz da-
nych w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do da-
nych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie 
w plikach centralnych do zdalnego wglądu, Zapewnianie 
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapew-
nianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sie-
ciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do forów 
dyskusyjnych w Internecie, Udostępnianie forów interneto-
wych online, Zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu 
elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfro-
wych, Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia 
materiałów wideo, Udostępnianie forów internetowych  
online, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego 
obejmującego programy wideo na życzenie, Zapewnianie 
dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Za-
pewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich 
innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu 
do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostępu 
do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Interne-
tu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści 
wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu 
użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron on-
line zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, 
Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do kompute-
rowych baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do informacji w Internecie, Zapewnianie bezpiecznej pocz-
ty elektronicznej, Zapewnianie bezprzewodowego transfe-

ru danych przez Internet, Zapewnianie bezprzewodowego 
elektronicznego przesyłania obrazów, Zapewnianie bez-
przewodowego elektronicznego przesyłania danych, Do-
starczanie dokumentów online za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Dostarczanie powiadomień pocz-
tą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie wiadomo-
ści i danych w drodze transmisji elektronicznej, Zapewnia-
nie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Dystry-
bucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Bez-
przewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej 
telefonii komórkowej, Elektroniczna transmisja danych, 
wiadomości i dokumentów za pomocą terminali kompute-
rowych i urządzeń elektronicznych, Elektroniczna wymiana 
danych przechowywanych w bazach danych dostępnych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Elektronicz-
na wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czato-
wych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów interne-
towych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Danych 
i plików, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów 
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, 
Elektroniczna transmisja danych w ramach światowej sieci 
zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach Interne-
tu, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, Forum dyskusyjne (udostępnianie Inter-
netu dla -), Komputerowa transmisja informacji udostępnia-
nych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunika-
cja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komputero-
wa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Komunika-
cja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów 
[chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Ko-
munikacja pomiędzy komputerami, Komunikacja przez ter-
minale komputerowe, Komunikacja za pomocą systemów 
poczty elektronicznej, Komunikacja za pośrednictwem 
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, Ko-
munikacja za pośrednictwem blogów online, Komunikacja 
za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], 
Międzynarodowy transfer danych, Nadawanie programów 
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie wiadomości 
[środkami elektronicznymi], Odbieranie i dostarczanie wia-
domości za pomocą poczty elektronicznej, Odbieranie 
i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Poczta elektro-
niczna i skrzynki pocztowe, Przesyłanie informacji, Przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za po-
średnictwem usług online, sieci komputerowych oraz Inter-
netu, Przekazywanie informacji i wiadomości za pomocą 
komputerów, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiado-
mości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości in-
ternetowych], Przesyłanie informacji i danych za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji cyfro-
wych, Przesyłanie informacji drogą online, Przesyłanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie 
poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związa-
nych z pocztą elektroniczną], Przesyłanie skomputeryzo-
wanych dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pomocą 
sieci internetowej (webmessaging), Przesyłanie wiadomo-
ści za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie za-
mówień drogą elektroniczną, Retransmisja wiadomości 
[elektroniczna], Świadczenie usług poczty elektronicznej 
[email], Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogło-
szeń i pokojów rozmów [chatroom], Telekomunikacyjne 
usługi dostępowe, Transfer strumieniowy danych, Transmi-
sja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmi-
sja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych 
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środków komunikacyjnych, Transmisja danych przez kom-
putery, Transmisja danych wspomagana komputerowo, 
Transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, 
Transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, 
Transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowi-
zualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
lub Internetu, Transmisja i odbiór wiadomości za pomocą 
ogólnoświatowych sieci komputerowych, Transmisja infor-
macji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i pli-
ków udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej 
przez światową sieć komputerową, Transmisja podkastów, 
Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja 
strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów 
dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa mate-
riałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej, Transmisja strumie-
niowa materiałów audio i wideo w Internecie, Transmisja 
sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmisja 
treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputero-
wych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszenio-
wej, Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomo-
ści między użytkownikami komputerów, Udostępnianie 
pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania 
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udo-
stępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwi-
sów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów 
[chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komenta-
rzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, 
Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Interne-
tem lub bazami danych, Udostępnianie wirtualnych środ-
ków umożliwiających użytkownikom komputerów porozu-
miewanie się w czasie rzeczywistym, Usługi chat roomów, 
Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, Usługi elektro-
nicznej transmisji danych, Usługi elektronicznej wymiany 
danych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 
Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi transmisyjne 
w sieci WWW [webcasting], Usługi w zakresie wysyłania, 
odbierania i przekierowywania wiadomości elektronicz-
nych, Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, 
danych i obrazów, Wynajmowanie czasu dostępu do świa-
towych sieci komputerowych, Transmisja filmów, obrazów, 
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, 
treści audio i informacji multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
bezprzewodowe, Nadawanie programów wizualnych 
i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Podcasting, 
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Agencje 
informacyjne, Cyfrowa transmisja danych za pośrednic-
twem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków 
elektronicznych, Elektroniczna transmisja wiadomości i da-
nych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, ob-
razów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczne 
przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Transmi-
sja informacji do celów biznesowych, Transmisja informacji 
do celów domowych, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja infor-
macji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Transmisja i odbiór 
[transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnej, Transmisja informacji z baz danych 

za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja 
informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komu-
nikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obra-
zów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych 
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci 
multimedialnych, Transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, 
sygnałów i danych, Usługi agencji prasowej [komunikacja], 
Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych w za-
kresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji prasowych 
[przesyłanie wiadomości], Usługi agencji prasowych w za-
kresie telekomunikacji, Usługi dźwiękowo-tekstowe [audio-
text], Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi elektro-
nicznej agencji prasowej, Usługi gromadzenia i przesyłania 
wiadomości, Usługi informacyjne on-line związane z tele-
komunikacją, Usługi komunikacyjne umożliwiające przesy-
łanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Usłu-
gi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obra-
zów, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem środków 
elektronicznych, Usługi przesyłania danych dostępne 
za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania danych do-
stępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania i odbioru wia-
domości, Usługi przesyłania wiadomości teleksowych 
transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, Usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomo-
ści cyfrowych, 41 Usługi wydawnicze, Usługi w zakresie 
publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, 
druków, dzienników, czasopism, poradników, Usługi w za-
kresie produkcji filmów i nagrań na taśmach video i innych 
znanych nośnikach obrazu i dźwięku.

(210) 533295 (220) 2021 08 30
(731) MORAL FALKON LIMITED, Hong kong, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DE PAREL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki perfumowane do produkcji prepara-
tów kosmetycznych, Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], 
Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
Kremy do oczyszczania skóry, Balsamy do ciała, kosmety-
ki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki, odżywki do włosów, 
Preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, Mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, Produkty utrwa-
lające do włosów, Olejki do odżywiania włosów, Maseczki 
do włosów, Szampony, preparaty do kąpieli, Nielecznicze, 
Farby do włosów, Nielecznicze balsamy do ust, Maski ko-
smetyczne, Preparaty kosmetyczne do złuszczania naskór-
ka, Mydła, Waciki do celów kosmetycznych, Kremy z filtrem 
przeciwsłonecznym, Kremy do skóry, Toniki do skóry, Olejki 
eteryczne, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
Serum pielęgnacyjne.

(210) 533300 (220) 2021 08 30
(731) MULTI - FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multi design
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 Kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowa-
nia, 2 Lakiery i pokosty, Powłoki do drewna [farby], Farby ce-
ramiczne, Farby wodne, 6 Drzwi (Urządzenia do otwierania -) 
nieelektryczne, drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe meta-
lowe, Klamki do drzwi metalowe, metalowe urządzenia za-
mykające do drzwi, Okucia do drzwi metalowe, Prowadnice 
do drzwi przesuwnych [z metalu], 9 Wizjery do drzwi [juda-
sze], 11 Abażury do lamp, Akcesoria łazienkowe, Bidety, De-
ski sedesowe, Kabiny prysznicowe, Kaloryfery elektryczne, 
Krany, Światła sufitowe, Lampy oświetleniowe, Łazienkowe 
Instalacje wodno-kanalizacyjne, Muszle klozetowe [WC], 
Natryski, prysznice, Pisuary [armatura sanitarna], Spłuczki 
ustępowe, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Wanny, 
Wanny SPA, Wentylatory elektryczne do użytku osobistego, 
Zlewozmywaki, Żarówki oświetleniowe, Żyrandole, 19 Bo-
azerie, Deski podłogowe, Deski podłogowe [drewniane], 
Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi niemetalowe, 
Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwiowe (Ościeżnice -) 
niemetalowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu 
lub marmuru, Listwy niemetalowe, Niemetalowe płytki 
ścienne, Obudowy kominków, niemetalowe, Okładziny 
drewniane, Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Panele 
akustyczne niemetalowe, Parapety okienne (Niemetalowe 
parkiety, Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemeta-
lowe, Podłogowe płyty parkietowe, Schody (Stopnie -) nie-
metalowe, Schody niemetalowe, Siding winylowy [materia-
ły budowlane], Sklej[ka, Sufity niemetalowe, Tynk, Zaprawy 
budowlane, 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Kanapy, Karni-
sze do zasłon, Klamki do drzwi niemetalowe, Komody, Krze-
sła, Ławy [meble], Łóżka, Łóżka drewniane, Materace, Meble, 
Meble biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Obrazy 
(Ramy do -), Osprzęt niemetalowy do drzwi, Płytki lustrza-
ne, Poduszki, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, Poziome żaluzje wewnętrzne 
z lamelkami, Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuw-
nych, Ramy obrazów [Listwy do -], Rolety okienne tekstylne 
wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okien, Stoły, Szezlongi, 
Toaletki, Urządzenia zamykające do drzwi, nieelektryczne, 
niemetalowe, Wezgłowia, 21 Doniczki na kwiaty, Dozowniki 
mydła, Dozowniki papieru toaletowego, Figurki z porcela-
ny, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Przybory toaletowe, 
24 Kapy na łóżka, Narzuty na łóżka, Obicia ścienne z ma-
teriałów tekstylnych, Ręczniki, Tkaniny, Zasłony, 27 Dywa-
ny, chodniki i maty, Linoleum, Maty łazienkowe [dywani-
ki], Podkładki pod dywany, Pokrycia podłogowe, Pokrycia 
podłogowe winylowe, Ścienne materiały dekoracyjne, 
nietekstylne, Ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, 
Tapeta, Tapety tekstylne, 35 Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi pośrednictwa w handlu, 37 Montaż drzwi 
i okien, 39 Dostawa towarów, 41 Organizowanie I prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Projektowanie 
budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, Wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 533304 (220) 2021 08 30
(731) AGRO TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA 

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

(540) AGRO TECHNOLOGY GROUP ŻYWNOŚĆ V 
GENERACJI

(531) 26.01.01, 01.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Środki do uzdatniania gleby do celów ogrod-
niczych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu 
produktów ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów ogrodniczych, 7 Maszy-
ny ogrodnicze, 9 Lasery do celów naukowych, Urządzenia 
diagnostyczne do badania żywności, Urządzenia i przyrządy 
naukowe, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodni-
cze, Świeże pomidory, Nieprzetworzone owoce, Truskawki 
świeże, Ogórki świeże, 35 Usługi sprzedaży hurtowej wyro-
bów ogrodniczych, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, 
Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, Naprawa 
i konserwacja maszyn rolniczych, 39 Transport samocho-
dowy, Transport lądowy, Transport ładunku pojazdem lą-
dowym, 40 Budowanie maszyn na zamówienie, 42 Badania 
z zakresu upraw ogrodniczych, Analizy wody, Badania doty-
czące technologii, Badania i rozwój w dziedzinie biotechno-
logii, Badania technologiczne, Inżynieria (prace inżynieryjne), 
Kalibrowanie maszyn, Projektowanie konstrukcyjne, Profe-
sjonalne doradztwo dotyczące technologii, Usługi badaw-
cze w zakresie rolnictwa, Usługi doradcze dotyczące badań 
technologicznych.

(210) 533308 (220) 2021 08 30
(731) GOŁĘBIOWSKI RAFAŁ, Włocławek;
MISZCZAK ALICJA, Warszawa;
WITKOWSKA-MISIAK KAMILA, Chotomów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORPEDES

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Od-
żywki do włosów, Pomadki do ust, Preparaty do pielęgnacji 
paznokci, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, 
Produkty perfumeryjne, Puder do twarzy, Rzęsy sztuczne, 
Szampony, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Tu-
sze do rzęs, Woda micelarna, Zestawy kosmetyków, Zmywa-
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cze do paznokci, Żelowe płatki pod oczy do celów kosme-
tycznych, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do demakijażu, 
Pumeks, Pumeksy do ciała, Pumeksy do użytku osobistego, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 533320 (220) 2021 08 30
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) SOŁTYSÓWKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez Internet z dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, 
Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty goto-
we na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Prze-
twory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy 
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki 
nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny.

(210) 533324 (220) 2021 08 30
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) WOJTÓWKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 

Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez Internet z dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, 
Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty goto-
we na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Prze-
twory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy 
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki 
nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny.

(210) 533366 (220) 2021 08 31
(731) HYDRAULIKA SIŁOWA SKRAW-MET DYSTRYBUCJA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Solec Kujawski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SM - G

(531) 26.05.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, Silniki, Układy 
napędowe i części maszyn rolniczych, Siłowniki hydraulicz-
ne, Pompy, Rozdzielacze do silników pojazdów, Zawory, Czę-
ści i akcesoria do hydrauliki siłowej należące do kl.7, 12 Części 
do naczep i przyczep pojazdów rolniczych, Pojazdy rolnicze, 
Hydrauliczne części do pojazdów, 35 Usługi handlu detalicz-
nego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci 
komunikacji) związane z następującymi produktami: Maszy-
ny i urządzenia rolnicze, Silniki, Układy napędowe i części 
maszyn rolniczych, Siłowniki hydrauliczne, Pompy, Rozdzie-
lacze do silników pojazdów, Zawory, Części i akcesoria do hy-
drauliki siłowej należące do kl.7, Części do naczep i przyczep 
pojazdów rolniczych, Pojazdy rolnicze, Hydrauliczne części 
do pojazdów.

(210) 533369 (220) 2021 08 31
(731) BROWAR REDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mąka słodzinowa
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(531) 05.07.01, 19.03.25, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 Mąka otrzymywana w wyniku obróbki sło-
du jęczmiennego wykorzystywanego w procesie filtracji 
brzeczki piwnej.

(210) 533370 (220) 2021 08 31
(731) BROWAR REDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słodziny browarne

(531) 05.07.02, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 30 Mąka otrzymywana w wyniku obróbki sło-
du jęczmiennego wykorzystywanego w procesie filtracji 
brzeczki piwnej.

(210) 533461 (220) 2021 09 01
(731) CBT1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CANNABITONE
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 533536 (220) 2021 09 03
(731) ROBOTEC.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Robotec.ai
(510), (511) 9 Oprogramowanie do sztucznej inteligencji 
do analizy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do po-
jazdów, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do samo-
chodów autonomicznych, Oprogramowanie interaktywne 
oparte na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie zwią-
zane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie do elektronicznych 
systemów wspomagających proces kierowania, Oprogramo-
wanie do kontroli ruchu, Urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 42 Ba-
dania projektowe związane z oprogramowaniem, Inżynieria 
mechaniczna, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
Konsultacje technologiczne w dziedzinie sztucznej inteli-
gencji, Badania i opracowywanie projektów technicznych, 
Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, Badania naukowe wspoma-
gane komputerowo, Opracowywanie nowych technologii 
dla osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie rapor-
tów dotyczących badań technologicznych, Technologiczne 
badania projektowe, Usługi doradztwa technicznego zwią-
zane z programowaniem komputerowym, Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.

(210) 533552 (220) 2021 09 05
(731) TARKA KLAUDIA KLATEX CORP., Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOW COW

(531) 03.04.02, 03.04.24, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Futerały na telefony, Osłony na telefony, Etui 
na telefony komórkowe, Uchwyty na telefony komórkowe, 
Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Tapety 
na komputery i telefony, do pobrania, 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, 18 Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki niewy-
posażone, Etui na karty kredytowe, Torebki, Walizki, 20 Lu-
stra i lusterka stojące, Lusterka ręczne toaletowe, Lusterka 
kieszonkowe, Lusterka do puderniczek, Lusterka do maki-
jażu, 21 Przybory kosmetyczne, Akcesoria kosmetyczne, 
Aplikatory kosmetyczne, Szpatułki kosmetyczne, Gąbki ko-
smetyczne, Pędzle kosmetyczne, Puderniczki kosmetyczne, 
Szczotki, Szczotki do włosów, Szczotki kąpielowe, Kosme-
tyczki z wyposażeniem, Kosmetyczki z przyborami toale-
towymi, 25 Odzież, T-shirty, Koszulki sportowe, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Bluzy, Bluzki, Swetry, 
Koszule, Koszule z krótkim rękawem, Krawaty, Kurtki, Płasz-
cze, Spodnie, Spodenki, Szorty, Spódnice, Sukienki, Dresy, 
Bielizna, Bokserki, Majtki, Kąpielówki, Getry, Skarpetki, Nakry-
cia głowy, Czapki, Szaliki, Obuwie, w tym buty sportowe, Far-
tuchy, Piżamy, Frotki na nadgarstek i głowę, Opaski na głowę, 
Opaski kosmetyczne, Rękawiczki, Kapelusze, Garnitury, Ka-
mizelki, 26 Elastyczne opaski do włosów, Gumki do włosów, 
Gumki do kucyków, Wstążki do włosów, Przepaski do wło-
sów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Falbanki koronkowe, 
Spinki do włosów.

(210) 533620 (220) 2021 09 06
(731) GBC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GBC INVEST

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Pomoc w zaku-
pie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Wynajem nieruchomości, Pośrednictwo inwestycyjne, 
37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budo-
wa domów i budynków wielorodzinnych, Budowanie nieru-
chomości, Budownictwo mieszkaniowe, komercyjne, 42 Pla-
nowanie budowy nieruchomości.
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(210) 533621 (220) 2021 09 06
(731) GBC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iłowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GBC INVEST

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Pomoc w zaku-
pie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Wynajem nieruchomości, Pośrednictwo inwestycyjne, 
37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budo-
wa domów i budynków wielorodzinnych, Budowanie nieru-
chomości, Budownictwo mieszkaniowe, komercyjne, 42 Pla-
nowanie budowy nieruchomości.

(210) 533643 (220) 2021 09 07
(731) BROWAR ZAMKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 05.07.02, 05.05.20, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.01, 
29.01.01

(510), (511) 16 Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stoło-
we papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, 
Chorągiewki papierowe, Dekoracje na stół z papieru, Maty 
stołowe z papieru, Ozdoby kartonowe na artykuły spo-
żywcze, Papierowe nakrycia - obrusy stołowe, Papierowe 
podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki, Papierowe 
podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod 
szklanki, Podkładki pod szklanki z tektury, Podstawki pod 
kufle do piwa, Podstawki pod szklanki z tektury, Serwetki 
stołowe papierowe, Torby do pakowania wykonane z bio-
degradowalnego papieru, Torby papierowe, Kartonowe 
opakowania zbiorcze, 21 Butelki do picia, Dopasowane 
wkładki do wiaderek do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, 
Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa 
o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, 
Kufle porcelanowe, Naczynia szklane do napojów, Nalewa-
ki do butelek, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwa-
kiem, Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze 
do butelek elektryczne i nieelektryczne, Ręczne otwieracze 
do butelek, Podstawki pod butelki - stojaki, Szklanki bez 
uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, Szklanki 
do piwa, Urządzenia do schładzania butelek, 25 Apasz-

ki, Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Czapki, Czapki 
z daszkiem, Bandany, Koszulki, Koszulki z krótkim rękawem, 
Odzież, Skarpetki, Szaliki, 32 Brzeczka piwna, Brzeczka sło-
dowa, Czarne piwo - piwo ze słodu palonego, Drinki na ba-
zie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas chlebowy 
jako napoje bezalkoholowe, Mineralizowane piwa, Napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo 
bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo 
pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu 
koźlak, Porter - rodzaj mocnego, ciemnego piwa, Shandy - 
napój składający się z piwa i lemoniady, Stout - rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa.

(210) 533700 (220) 2021 09 08
(731) ŚWIETLIK JAGODA PROVA PIZZERIA GOURMET, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Osteria di Bitondo
(510), (511) 30 Pizza, Świeża pizza, Makarony, Potrawy z ma-
karonu, Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Potrawy 
na bazie mąki, Sałatka z makaronem, Napoje na bazie kawy, 
Napoje kawowe, 43 Usługi barów i restauracji, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Pizzerie.

(210) 533701 (220) 2021 09 08
(731) PROBIERNIA URBANOWICZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Probiernia Urbanowicz
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy, Owo-
ce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane 
w plasterkach, w słoikach, Suszone i gotowane, duszone 
owoce, musy i puree owocowe lub owocowo-warzywne, 
półprodukty owocowe i/lub warzywne, sałatki owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne, galaretki, dżemy, konfi-
tury, powidła, marmolady, desery mleczne i śmietankowe, 
jogurty i kefiry, w tym z dodatkiem owoców lub o smaku 
owocowym, masła smakowe i pasty do kanapek na bazie 
masła, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, wszystkie wy-
mienione towary ewentualnie z niewielkim dodatkiem ka-
kao lub czekolady bądź o smaku kakaowym albo czekolado-
wym, 30 Czekolada z alkoholem, Kawa, Mrożona kawa, Go-
rąca czekolada, Czekolada, Słodycze (Nielecznicze -) na bazie 
alkoholu, Napary ziołowe, Herbaty ziołowe [napary], Desery 
czekoladowe, Desery lodowe, Ciastka, Praliny wytworzone 
z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Czekoladki z likie-
rem, Czekoladki z nadzieniem, Czekoladki z nadzieniem 
o smaku miętowym, Biszkopty, Musztarda, Syropy czekola-
dowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, 
Syropy glukozowe spożywcze, Syropy smakowe, 32 Bezal-
koholowe napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje 
zawierające soki warzywne, Koktajle bezalkoholowe, Aperi-
tify bezalkoholowe, Napoje na bazie wody zawierające eks-
trakty z herbaty, Soki, Napoje orzeźwiające, Poncz owoco-
wy, bezalkoholowy, 33 Gorzkie nalewki, Napoje alkoholowe 
wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocen-
towe], Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie kawy, 
Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Wódka, Likiery, 
Likiery kremowe, Likiery ziołowe, Likiery na bazie kawy, Al-
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koholowe (Esencje -), Aperitify na bazie napojów alkoholo-
wych, Nalewki gorzkie, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
Anyżówka [likier], 35 Zaopatrzenie osób trzecich w napoje 
alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], 
Reklama, Usługi marketingowe, Usługi merchandisingu, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchan-
disingowych dla osób trzecich, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie słodyczy, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzeda-
ży napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Wyselekcjonowa-
nie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez 
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą 
katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub 
telesklepy następujących towarów: napoje alkoholowe, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], napoje alkoholowe 
zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, 43 Re-
stauracje oferujące dania na wynos, Bary, Kafeterie [bufety], 
Kawiarnia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe dla firm.

(210) 533704 (220) 2021 09 09
(731) TEGOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEGOLA WIĄZARY DACHOWE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.02, 26.03.24, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.11

(510), (511) 19 Deski dachowe [z drewna], Drewno 
do użytku w budownictwie, Krokwie dachowe, Niemetalo-
we materiały na pokrycia dachowe, Niemetalowe pokrycia 
dachowe, Niemetalowa więźba dachowa, Części moduło-
we (Niemetalowe -) do budowania budynków prefabry-
kowanych, Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalowe 
modułowe elementy budowlane, Niemetalowe szkielety 
konstrukcyjne do budynków, Płytki mocowane na gwoź-
dziach [niemetalowe] do łączenia wiązarów dachowych, 
Profile drewniane, Niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, 37 Instalacja pokryć dachowych, Instalacja 
prefabrykowanych elementów budowlanych, Montaż bel-
kowania dachu, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, 
Nakładanie farb ochronnych na drewno, Usługi instalacji 
dachów, 42 Usługi projektowania dotyczące elementów 
do krycia dachów (wiązary).

(210) 533726 (220) 2021 09 08
(731) DPK SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25, 07.01.08, 
07.01.24

(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Wideodomofony, Meta-
lowe zamki szyfrowe elektryczne, Niemetalowe zamki szy-
frowe elektryczne, Domofony, Zasilacze sieciowe, Zasilacze 
napięcia stabilizowanego, Zasilacze UPS, Zasilacze prądu 
stałego i zmiennego, Kamery wideo, Kamery bezpieczeń-
stwa, Kamery szybkoobrotowe, Kamery wideo do nadzoro-
wania, Urządzenia wideo, Zasilacze przenośne akumulatory, 
Kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, 
Monitory, Przewody elektryczne, Przewody zasilające, Kable 
elektryczne.

(210) 533728 (220) 2021 09 09
(731) INFOKORADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) comornicus
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi detektywistyczne.

(210) 533748 (220) 2021 09 09
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.04, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 533749 (220) 2021 09 09
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.04, 26.11.12, 01.15.03, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 533750 (220) 2021 09 09
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIRX

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.04, 26.11.12, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 533751 (220) 2021 09 09
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIRX ENERGY

(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.10, 26.03.04, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 533753 (220) 2021 09 09
(731) ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRILUX

(531) 13.01.25, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(210) 533792 (220) 2021 09 10
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENoLEK

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 01.01.10, 01.07.06, 01.07.19, 
26.02.07

(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci sprayów, płynów, kapsułek i tabletek, produkty 
lecznicze, preparaty farmaceutyczne o działaniu nasennym.

(210) 533851 (220) 2021 09 13
(731) ŁYSOŃ-WIKTOR KATARZYNA, Sułkowice
(540) (znak słowny)
(540) Miodowy kłos
(510), (511) 30 Batony zbożowe, Słodycze (Nielecznicze -) 
na bazie miodu, Przekąski na bazie zbóż, Wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe.

(210) 533857 (220) 2021 09 13
(731) RESZKA MATEUSZ TERABAJT, Krupniki 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chef one

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urzą-
dzenia do obierania warzyw, Elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Młyn-
ki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchen-
ne, elektryczne, Noże elektryczne, Odkurzacze, Pakowarki, 
Prasownice, Roboty kuchenne, elektryczne, Rozdrabniarki 
kuchenne, elektryczne, Urządzenia do czyszczenia parowe, 
Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia elektromecha-
niczne do przygotowywania żywności, Elektryczne mopy 
parowe, Elektryczne spieniacze do mleka, 8 Sztućce stoło-
we, noże kuchenne do obierania, Krajalnice do owoców, 
Krajalnice spiralne do warzyw, obsługiwane ręcznie, Krajarki 
do jaj, nieelektryczne, Krajarki do sera, nieelektryczne, Łyżki, 
Łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże 
stołowe z tworzyw sztucznych, Noże ceramiczne, Noże 
do krojenia mięsa, Noże do otwierania wina, Noże do pizzy, 
nieelektryczne, Noże do warzyw, Obieraczki do warzyw, ob-
sługiwane ręcznie, Osełki do ostrzenia, Ostrzałki, Przyrządy 
do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Rozdrabniacze 
do warzyw, Widelce do mięsa, Żelazka, 11 Garnki termiczne, 
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elektryczne, Dzbanki do wody pitnej, Filtry do wody pitnej, 
filtry wody do ekspresów do kawy, elektryczne zaparzacze 
do kawy, Urządzenia chłodzące, urządzenia do chłodzenia 
napojów, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do pa-
lenia kawy, Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia 
do pieczenia i opiekania, Urządzenia do prażenia owoców, 
Urządzenia do schładzania wody, Urządzenia do smażenia 
gorącym powietrzem, Urządzenia elektryczne do ogrze-
wania, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania 
gorących i zimnych napojów, Urządzenia i instalacje do go-
towania, Urządzenia i instalacje do suszenia, Pojemniki chłod-
nicze, Chłodziarki do wina, elektryczne, Czajniki elektryczne, 
Elektryczne płyty kuchenne, Elektryczne urządzenia do go-
towania sous vide, Fontanny czekoladowe, elektryczne, Fry-
townice elektryczne, Grill, Kuchenki, Kuchenki mikrofalowe, 
Kuchenny sprzęt elektryczny, Parowary elektryczne, Piece 
do pieczenia, Prasowacze parowe, Szybkowary, elektryczne, 
Tostery, Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 16 Worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
Worki do zgrzewarek próżniowych, Tworzywa sztuczne 
do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami 
powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, 
Folie rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe, Folie 
do pakowania próżniowego, Opakowania z folii z polipropy-
lenu i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej z nadrukiem 
i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, Torebki poliety-
lenowe z nadrukiem, Opakowania z tworzyw sztucznych, 
Opakowania na żywność, Torby z folii bąbelkowej do pako-
wania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torby 
z tworzyw sztucznych do owijania do pakowania, Torby 
z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torby reklamo-
we z nadrukiem, Kształtki z tworzyw sztucznych formowane 
próżniowo i termicznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczo-
ne do pakowania, Worki z tworzyw sztucznych na odpady, 
filtry papierowe do ekspresów do kawy, 21 Garnki, patelnie, 
zastawy stołowe, kosze na śmieci, termosy, zestawy do przy-
praw, cukiernice, pojemniki kuchenne, przybory do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, tace 
do użytku domowego, opakowania wykonywane z tworzyw 
sztucznych w postaci butelek, bidonów, kubków, miseczek, 
tacek, pudełek, Termoizolacyjne pojemniki na żywność oraz 
zamknięcia do tych opakowań, Naczynia i pojemniki jedno-
razowe z tworzyw sztucznych, Tace z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Torby izotermiczne, Młynki do kawy, młynki 
do przypraw, urządzenia do przyrządzania napojów, Po-
jemniki na chleb, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 
Ręczne młynki do kawy, urządzenia do palenia kawy, Bryt-
fanny, Butelki, Czajniczki do herbaty, Czajniki nieelektryczne, 
Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni, Deski 
do prasowania, Dzbanki, Dzbanki do kawy, nieelektrycz-
ne, Dziadki do orzechów, Foremki do wycinania ciasteczek, 
Formy do ciast i ciastek, formy i foremki, Frytownice nie-
elektryczne, Garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, 
Garnki kuchenne, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Kosze 
do użytku domowego, Kosze na chleb do użytku domowe-
go, Kosze na papier, Łopatki do użytku domowego, Łopatki 
do użytku kuchennego, Łyżki do mieszania, Łyżki do polewa-
nia pieczeni, Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru 
ani materiałów tekstylnych, Miksery, nieelektryczne, do ce-
lów domowych [blendery], Miseczki, Miski na owoce, Młynki 
do pieprzu ręczne, Młynki do użytku domowego, ręczne, 
Mopy, Moździerze do użytku kuchennego, Naczynia cera-
miczne, Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, 
Nieelektryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku 
domowego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Obrotowe 
suszarki do bielizny, Otwieracze do butelek, Elektryczne 
urządzenia do wabienia i zabijania owadów, Parowary nie-

elektryczne, Patelnie, Patelnie do przyrządzania jaj w koszul-
kach, Patery, Pieprzniczki, Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na kleje, 
Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, 
Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pojemniki 
termoizolacyjne, Pokrowce na deski do prasowania, Pokryw-
ki do garnków, Porcelana, Półmiski, tace, Półmiski do jarzyn, 
Prasy do czosnku, Prasy do tortilli, nieelektryczne, Przybory 
kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przykrywki 
do dań, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka 
obiadowe, Pudełka szklane, Puszki do pudru, Ręczne młynki 
do kawy, Urządzenia do dozowania kawy, Rękawice kuchen-
ne, Rondle, Rondle ceramiczne, Ruszty kuchenne, Salaterki, 
Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy, Siatki do gotowania, 
inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki do żyw-
ności wielokrotnego użytku, Solniczki, Suszarki do bielizny, 
Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szmatki do czyszczenia, Szybkowary nieelektryczne, Szyb-
kowary, nieelektryczne, do gotowania, Termoizolacyjne po-
jemniki na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napo-
je, nieelektryczne, Termosy do napojów, Tłuczki do użytku 
kuchennego, Trzepaczki nieelektryczne, Tubki do obierania 
czosnku, Tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, 
Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Urządzenia 
do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, Urzą-
dzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, Wałki do ciasta 
domowe, Wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku 
domowego, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zestawy stołowe, 
inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami gospodarstwa 
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem AGD, artykułów elektronicznych, 
elektrycznych, przyborów kuchennych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem AGD, artykułów elektro-
nicznych, elektrycznych, przyborów kuchennych.

(210) 533873 (220) 2021 09 13
(731) WIGOLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) WIGEOL
(510), (511) 22 Wyroby powroźnicze, Liny, Szpagaty i wyro-
by sieciowe, Włókniny i wyroby wykonane z włóknin z wyłą-
czeniem odzieży zawarte w tej klasie, Wyroby tekstylne tech-
niczne i przemysłowe zawarte w tej klasie, Włókna chemicz-
ne, Wyroby dla budownictwa z tworzyw sztucznych zawarte 
w tej klasie, 24 Tkaniny z włókien chemicznych, Wykończenia 
wyrobów włókienniczych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej wy-
robów tekstylnych,, 40 Obróbka mechaniczna elementów 
metalowych.

(210) 533875 (220) 2021 09 13
(731) WIGOLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) WIGOLEN
(510), (511) 22 Wyroby powroźnicze, Liny, Szpagaty i wyroby 
sieciowe, Włókniny i wyroby wykonane z włóknin z wyłącze-
niem odzieży zawarte w tej klasie, Wyroby tekstylne techniczne 
i przemysłowe zawarte w tej klasie, Włókna chemiczne, Wyroby 
dla budownictwa z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, 
24 Tkaniny z włókien chemicznych, Wykończenia wyrobów 
włókiennych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów tekstyl-
nych, 40 Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
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(210) 533889 (220) 2021 09 14
(731) ŁYSOŃ-WIKTOR KATARZYNA, Sułkowice
(540) (znak słowny)
(540) APITUSSINUM
(510), (511) 5 Pastylki do ssania na gardło, Suplementy diety, 
Preparaty medyczne.

(210) 533912 (220) 2021 09 14
(731) WOŹNIAK ANDRZEJ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzień dobry przedszkole

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 26.01.01, 
26.01.04

(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Nauczanie przed-
szkolne, Przedszkola, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli 
[edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka].

(210) 533914 (220) 2021 09 14
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gastrovit StressControl SUPLEMENT DIETY KROPLE 

50 ml Phyto Pharm PRAWIDŁOWA PRACA UKŁADU 
NERWOWEGO I ELIMINACJA STRESU PRAWIDŁOWE 
TRAWIENIE I ZDROWY UKŁAD POKARMOWY  
6 CZYNNYCH SKŁADNIKÓW

(531) 25.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 02.09.25, 27.07.01, 
05.03.13, 05.03.16, 24.15.03, 24.15.11, 24.15.13, 25.05.25, 
02.01.16, 02.01.17, 02.01.23

(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Leki stosowane 
w chorobach układu pokarmowego, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób związanych z trawieniem, nie-
strawnością, problemami gastrycznymi, Suplementy die-
ty wspomagające trawienie, środki ułatwiające trawienie, 
Produkty lecznicze zawierające substancje pochodzenia 
naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyod-
rębnione z roślin, Suplementy diety zawierające substancje 

pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i sub-
stancje wyodrębnione z roślin, Produkty lecznicze w postaci 
płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, Suple-
menty diety w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, 
kapsułek, kropli.

(210) 533919 (220) 2021 09 13
(731) DZICZKOWSKI MACIEJ FOLKMORE, Złoty Stok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY JAR

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 25.01.05, 25.01.25, 03.04.07, 
03.04.24, 03.04.26, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01

(510), (511) 41 Usługi w zakresie działalności rekreacyjnej, 
usługi informacji o rekreacji oraz informacji o imprezach 
rozrywkowych, usługi w zakresie działalności sportowej, or-
ganizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, zjazdów, 
konferencji, kongresów, sympozjów, organizowanie i obsłu-
ga wystaw w celach w celach kulturalnych, rozrywkowych, 
edukacyjnych lub rekreacyjnych, organizowanie i obsługa 
koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, 
usługi turystyczne związane z organizacją wypoczynku, 
43 Usługi w zakresie prowadzenia hoteli, prowadzenie pen-
sjonatów, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi w za-
kresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołówek 
i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal.

(210) 533928 (220) 2021 09 14
(731) GERMANEK JANUSZ GRUPA DYSTRYBUCYJNA 

MATRIX, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATRIX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.04.05
(510), (511) 29 Jadalne nasiona słonecznika, Pestki słonecz-
nika przetworzone, Przetworzone nasiona dyni, Orzechy 
łuskane, Orzechy jadalne, Mieszanki owoców i orzechów, 
Migdały przetworzone, Rodzynki, Owoce przetworzone, 
Warzywa przetworzone.

(210) 533937 (220) 2021 09 14
(731) BRZUCHOWSKI KRZYSZTOF FIRMA JUBILERSKA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
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(540) Brzuchowski
(510), (511) 14 Agat stosowany w biżuterii, Akcesoria do bi-
żuterii, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety, Amulety bę-
dące biżuterią, Amulety [biżuteria], Bibeloty z brązu, Biżuteria 
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca 
wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria 
diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Bi-
żuteria do obuwia, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria 
emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria 
osobista, Biżuteria platynowa, Biżuteria platerowana meta-
lami szlachetnymi, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, 
Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja bi-
żuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana 
z hodowlanych pereł, Biżuteria wykonana z kamieni półsz-
lachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Bi-
żuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półsz-
lachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szla-
chetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria wytwo-
rzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria 
z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Bi-
żuteria z kryształu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżu-
teria z metali szlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze złota, Biżuteria 
ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bran-
soletki przyjaźni, Bransolety, Części i akcesoria do biżuterii, 
Diademy, Bransolety i zegarki połączone, Broszki [biżuteria], 
Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżute-
ria], Fantazyjna biżuteria, Jubilerskie łańcuszki kord na ozdo-
by na nogę, Kolczyki, Kamienie jubilerskie, Kamienie szlachet-
ne, Kamienie szlachetne [klejnoty], Kolczyki do piercingu, 
Kolczyki do uszu, Spinki do krawatów, Łańcuszki jubilerskie, 
Medale, Medaliony, Naszyjniki, Obrączki ślubne, Pierścionki, 
Ozdoby [biżuteria], Spinki do krawatów, Srebrne bransoletki, 
Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki, Srebrne pierścionki, Sy-
gnety, Wisiorki, Szpilki [biżuteria], Wpinki do klapy [biżuteria], 
Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie ze szkła, Wyroby 
jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, Złote branso-
letki, Złote kolczyki, Złote łańcuszki, Złote łańcuszki kwadra-
towe, Zawieszki [biżuteria], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: agat stoso-
wany w biżuterii, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu 
biżuterii, amulety, amulety będące biżuterią, amulety [biżu-
teria], bibeloty z brązu, biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachet-
nych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla 
dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżute-
ria do noszenia na głowie, biżuteria emaliowana, biżuteria 
fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżuteria 
platynowa, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, 
biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci 
koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z two-
rzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wy-
konana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali 
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wy-
konana z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wy-
tworzona z brązu, biżuteria wytworzona z metali szlachet-
nych, biżuteria z diamentami, biżuteria z emalii cloisonné, 
biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kamieniami szla-
chetnymi, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, 
biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szla-
chetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, 

bransoletki [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki 
przyjaźni, bransolety, części i akcesoria do biżuterii, diade-
my, bransolety i zegarki połączone, broszki [biżuteria], dru-
ciki z metali szlachetnych [biżuteria], drut złoty [biżuteria], 
fantazyjna biżuteria, jubilerskie łańcuszki kord na ozdoby 
na nogę, kolczyki, kamienie jubilerskie, kamienie szlachet-
ne, kamienie szlachetne [klejnoty], kolczyki do piercingu, 
kolczyki do uszu, spinki do krawatów, łańcuszki jubilerskie, 
medale, medaliony, naszyjniki, obrączki ślubne, pierścionki, 
ozdoby [biżuteria], spinki do krawatów, srebrne bransoletki, 
srebrne kolczyki, srebrne naszyjniki, srebrne pierścionki, sy-
gnety, wisiorki, szpilki [biżuteria], wpinki do klapy [biżuteria], 
wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, wyroby jubilerskie ze szkła, wyroby 
jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, złote branso-
letki, złote kolczyki, złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadra-
towe, zawieszki [biżuteria].

(210) 533969 (220) 2021 09 15
(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J.FRONC SPÓŁKA 

JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VisitCracow

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.03.16
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramo-
wanie komputerowe, Oprogramowanie do map, Opro-
gramowanie społecznościowe, Oprogramowanie do te-
lefonów komórkowych, Oprogramowanie marketingowe 
do wyszukiwania, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie do uzy-
skiwania dostępu do treści, Oprogramowanie komputero-
we do przesyłania danych, Oprogramowanie do pobrania 
z Internetu, Oprogramowanie do przesyłania wiadomości 
on-line, Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodo-
wego dostarczania treści, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji 
i podróży, Oprogramowanie komputerowe zapewniające 
wielu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej 
sieci informacyjnej, Przewodniki elektryczne, 35 Usługi 
w zakresie reklamy i promocji, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych o restauracjach, Prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w internecie, Reklama towarów i usług 
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika onli-
ne do przeszukiwania, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, 38 Przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie 
dostępu do baz danych, Zapewnienie dostępu do portalu 
w Internecie, Usługi poczty elektronicznej, natychmiasto-
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wego powiadamiania i wiadomości tekstowych, Przeka-
zywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, 
Udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, Udo-
stępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii 
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu prze-
nośnego, 41 Publikowanie przewodników, map turystycz-
nych, spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, 
do użytku przez podróżnych, 43 Udzielanie informacji doty-
czących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów.

(210) 533970 (220) 2021 09 15
(731) DOLATA NIKODEM, Piechcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAZDAM SZKOŁA JAZDY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 533971 (220) 2021 09 15
(731) CZURCZAK KRZYSZTOF BIG5, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) new-electric

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.13.25
(510), (511) 8 Urządzenia do elektrolizy [depilatory], Urzą-
dzenia do depilacji, Lokówki elektryczne, Elektryczne pro-
stownice do włosów, Elektryczna karbownica do włosów, 
Elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, Elektryczne 
urządzenia do zaplatania włosów, Elektryczne urządzenia 
do układania włosów, Zestawy do manicure, elektrycz-
ne, Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż 
do celów medycznych, Elektryczne zestawy do pedicure, 
9 Baterie, Baterie do ponownego ładowania, Alarmy, Alar-
my bezpieczeństwa, Alarmy dźwiękowe, Alarmy antywła-
maniowe, Systemy alarmowe, Dzwonki alarmowe, Przy-
ciski alarmowe, Instalacje alarmowe, Elektroniczne alarmy 
antywłamaniowe, Czujki do alarmów, Systemy monitoro-
wania alarmów, Dzwonki alarmowe elektryczne, Osobiste 
alarmy bezpieczeństwa, Odbiorniki sygnalizacji alarmowej, 
Nadajniki sygnalizacji alarmowej, Klawiatury do alarmów 
bezpieczeństwa, Elektryczne urządzenia alarmowe zabez-
pieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], Piloty 
zdalnego sterowania, Piloty do urządzeń elektronicznych, 
Syreny, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki ruchu, 
Urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Czujniki gazu, 
Czujniki pomiarowe, Czujniki elektryczne, Czujniki magne-
tyczne, Elektryczne skrzynki sterownicze, Czujniki tempera-
tury, Detektory ruchu, Wykrywacze [detektory] wycieków, 
Wzmacniacze, Wzmacniacze rozdzielające, Wzmacniacze 
antenowe, Wzmacniacze cyfrowe, Wzmacniacze mocy, 

Wzmacniacze elektroniczne, Wzmacniacze sterownicze, 
Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, Urządzenia 
nawigacyjne GPS, Anteny, Anteny sygnałowe, Konwertery 
antenowe, Kable do anten, Anteny do bezprzewodowych 
urządzeń łącznościowych, Przedłużacze, Przedłużacze 
elektryczne, Projektory, Projektory przenośne, Projektory 
multimedialne, Projektory cyfrowe, Okulary 3D, Okulary 
3D do odbiorników telewizyjnych, 21 Urządzenia do od-
straszania dzikich zwierząt, niemetalowe, Ultradźwiękowe 
urządzenia do odstraszania ptaków, Ultradźwiękowe urzą-
dzenia do odstraszania szkodników, Ultradźwiękowe od-
straszacze komarów, 22 Hamaki.

(210) 533990 (220) 2021 09 14
(731) WÓJCIK-RADECKA JUSTYNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Ubrana w siebie
(510), (511) 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama radiowa, 
44 Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologicz-
ne, Poradnictwo psychologiczne, Porady psychologicz-
ne, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, 
45 Mentorstwo [duchowe], Informacje w zakresie mody, 
Udostępnianie informacji o modzie, Usługi osobistych 
doradców w zakresie zakupów [personal shopper], Usługi 
w zakresie zakupów osobistych dla osób trzecich, Usługi 
wypożyczania odzieży, Usługi zindywidualizowanej styli-
zacji ubioru, Wypożyczanie odzieży, Wypożyczanie ozdób 
osobistych, Wypożyczanie ubrań, Zindywidualizowane 
usługi doradztwa w zakresie mody.

(210) 534006 (220) 2021 09 15
(731) BEAUTYEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Expert

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługa w postaci prowadzenia działalności 
szkoleniowej polegającej na organizacji kursów z zakresu ko-
smetologii, Pozaszkolna forma edukacji i nauczania.

(210) 534011 (220) 2021 09 16
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA AQUA OWOC
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje niegazowa-
ne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki, 
napoje owocowe i soki owocowe, woda, woda mineralna, 
smakowa woda mineralna, napoje na bazie soku owocowe-
go, woda z sokiem owocowym.

(210) 534013 (220) 2021 09 15
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

KOWALEW-DOBRZYCA Z/S W KOWALEWIE, Kowalew
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Kowalew

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18, 24.15.01
(510), (511) 29 Na bazie produktów z klasy 29: Twaróg prze-
mysłowy, Twaróg półtłusty, Twaróg maślankowy własny, 
Twaróg do gliwienia własny, Twarożek ziarnisty lekki, Twa-
rożek ziarnisty, Topiony z pomidorami, Śmietankowy tłuszcz 
mleczny do smarowania 74%, Śmietanka przerobowa (litry), 
Śmietanka 30% luz, Śmietanka 30%, Śmietanka 18%, Śmie-
tana 18% ukwaszczona luz, Śmietana 18% ukwaszczona, 
Śmietana 12% ukwaszczona, Serek śmietankowy (kg), Ser 
twarogowy kowalewski mielony folia, Ser twarogowy ko-
walew mielony, Ser twarogowy folia, Ser twarogowy chudy 
folia, Ser twarogowy chudy, Ser twarogowy, Ser twarogowy 
półtłusty folia, Ser topiony gouda, Ser smażony kowalew luz, 
Ser smażony kowalew, Ser smażony kowalew luz kminek, 
Ser smażony kowalew koper, Ser smażony kowal.kminek, Ser 
smażony kowalew szczypiorek, Mleko pełne (litry), Mix topio-
ny, Masło serwatkowe własne, Masło ekstra folia, Masło ekstra 
bloki własne, Krem topiony ze szczypiorkiem, Krem topiony 
z szynką, Krem topiony z papryką, Krem topiony o smaku 
sera ementaler, Kostka topiona o smaku sera edamski, Kostka 
topiona o smaku sera tylżycki, Kostka topiona o smaku sera 
gouda, Kefir luksusowy.

(210) 534024 (220) 2021 09 15
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) King Fit
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty wetery-
naryjne, Leki dla ludzi, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suple-
menty ziołowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, Napoje witaminizowane, Leczni-
cze napoje mineralne, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, Batony energetyzujące stanowiące 
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Liofi-
lizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
29 Mleczne produkty, Serwatka, Napoje mleczne z przewagą 
mleka, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony na ba-
zie orzechów i nasion, Przekąski na bazie owoców, Przekąski 
na bazie orzechów, Przekąski na bazie mleka, Masło z orze-
chów, Masło kokosowe [olej kokosowy], Masło migdałowe, 
Pasty na bazie orzechów, Omlety, Zupy w proszku, Gotowe 
dania warzywne, Gotowe posiłki gotowane składające się 
całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Przekąski 
na bazie mięsa, Gotowe produkty z warzyw, Galaretki owo-

cowe, Przekąski na bazie warzyw, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Roślinne substytuty mleka, Formowane teksturowane białko 
roślinne do użytku jako substytut mięsa, Przetworzone owo-
ce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Mięso liofilizowane, 30 Wyroby cukiernicze, Mleczne wyro-
by cukiernicze, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie 
zbóż, Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, Batoniki zbożowe będące 
zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, Ciasto w proszku, Naleśniki, Gofry, 
Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Owsianka, Płatki owsia-
ne, Muesli, Pasta migdałowa, Ciasto do pieczenia, gotowania 
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Goto-
we mieszanki do pieczenia, Mieszanka do ciasta, Mieszanki 
do naleśników, Czekolada, Czekoladki, Batony czekoladowe, 
Substytuty czekolady, Czekolada mleczna w tabliczkach, 
Czekolada w proszku, Kremy czekoladowe, Pasty czekolado-
we do smarowania, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, 
Napoje na bazie kakao, Czekolada pitna, Produkty na bazie 
czekolady, Sosy w proszku, Proszki do sporządzania lodów, 
Wyroby piekarnicze, Pieczywa chrupkie, Przekąski z pie-
czywa chrupkiego, Wafle ryżowe, Przekąski wieloziarniste, 
Suchary, Mieszanki do robienia pieczywa, Gotowe potrawy 
na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 
Przekąski słone na bazie mąki, 32 Wody mineralne, Napoje 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej 
zawartości witamin, Napoje owocowe i soki owocowe, Sy-
ropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania na-
pojów, Soki warzywne, Koncentraty do sporządzania napo-
jów bezalkoholowych, Wyciągi do sporządzania napojów, 
Proszki do sporządzania napojów, Bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, Napoje izo-
toniczne, Napoje serwatkowe, Napoje proteinowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napoje energetyzujące, 
35 Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie prepa-
ratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Promocja sprzedaży, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Marketing bezpośredni, Organizowanie progra-
mów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych 
lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 534029 (220) 2021 09 16
(731) PHARMACEUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) pharmedio.pl
(510), (511) 38 Agencje informacyjne, Usługi on-line, mia-
nowicie przesyłanie wiadomości, Udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi związane 
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z portalami telekomunikacyjnymi, Zapewnianie dostępu 
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania da-
nych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, 
Udostępnianie forów internetowych online, Nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, 41 Badania edukacyjne, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie szkoleń me-
dycznych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Doradztwo zawodowe [edukacja], Edycja 
zdjęć, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Elektroniczne usługi biblioteczne 
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informa-
cji audio i/lub wideo, Informacja dotycząca edukacji udzie-
lana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawo-
dowych, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Me-
dyczne usługi edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, Naucza-
nie w dziedzinie medycyny, Nauczanie w zakresie zdrowia, 
Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Nauczanie 
w zakresie ziołolecznictwa, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizacja webina-
riów, Organizacja widowisk, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, Organizowa-
nie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie 
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej 
i żywienia, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i in-
struktażowych, Projekcja filmów do celów medycznych, 
Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla 
pracowników służby zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pacjentów, Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie ma-
teriałów drukowanych, Publikacja i wydawanie prac nauko-
wych związanych z technologią medyczną, Publikacja ksią-
żek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), 
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacja 
wyników badań klinicznych, Publikowanie czasopism elek-
tronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Pu-
blikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny 
medycyny, Publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publi-
kowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów, 
Publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących pre-
paratów farmaceutycznych, Rozrywka on-line, Udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
fizycznej, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 

Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostęp-
nianie informacji na temat kongresów, Udostępnianie kur-
sów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących 
do wykonywania określonych zawodów, Udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie me-
diów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnia-
nie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Usługi dorad-
cze w zakresie edukacji, Usługi edukacji medycznej, Usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
medycyny, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, 
Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi 
edukacyjne z zakresu farmacji, Usługi edukacyjne z zakresu 
medycyny, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie audiobo-
oków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie publikacji me-
dycznych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Usługi 
rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputero-
wej bazy danych lub z Internetu.

(210) 534032 (220) 2021 09 16
(731) CHOCHOLAK WITOLD KLUB SPORTÓW WODNYCH, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ACADEMIA NAUTICA
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe dotyczące żeglarstwa, 35 Sprzedaż materiałów 
szkoleniowych, instruktażowych i wydawnictw żeglarskich, 
39 Pośrednictwo w zakresie organizowania wycieczek tu-
rystycznych, wycieczek morskich, Organizowanie rejsów, 
Wynajmowanie jachtów, Organizowanie wycieczek, Czarte-
rowanie floty morskiej, Czarter statków morskich, Rezerwa-
cja rejsów morskich, Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek 
morskich, Usługi agencyjne w zakresie organizowania wycie-
czek morskich, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizo-
wanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, Organizowanie 
wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowa-
nie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, Udostępnianie 
pojazdów na wycieczki i wyprawy, Organizowanie wypraw, 
wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 
Udzielanie informacji turystycznych, Organizacja wycieczek 
turystycznych, Usługi przewodników turystycznych, Organi-
zowanie podróży i rejsów, Transport pasażerów statkiem rej-
sowym, Udostępnianie statków rejsowych do podróżowania, 
Usługi w zakresie rejsów na jachtach, Usługi w zakresie rej-
sów statkami wycieczkowymi, Czarterowanie jachtów, Usłu-
gi czarterowania jachtów i łodzi, Czarterowanie jednostek 
pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, 
Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 
Organizowanie wypraw żeglarskich, obozów wakacyjnych, 
obozów żeglarskich, 41 Szkolenia żeglarskie, Organizacja 
zawodów żeglarskich, Usługi wydawnicze (w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze), Wydawanie przewodników tury-
stycznych, Publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku 
przez podróżnych, Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, 
Kursy językowe, Kursy języka angielskiego, Kursy edukacyjne 
z zakwaterowaniem związane z kajakarstwem, Usługi eduka-
cyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi szkoleniowe z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy, Kursy pierwszej pomocy 
medycznej, Organizacja regat jachtowych, Rozrywka w po-
staci wyścigów jachtów, Usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], Kursy żeglarskie, Kursy motorowodne, Kur-
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sy dla radiooperatorów, Kursy dla instruktorów żeglarstwa, 
43 Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowa-
nie], Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Domy 
turystyczne.

(210) 534034 (220) 2021 09 16
(731) NOWOSIELSKA AGNIESZKA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsaw Eye Hospital

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 
26.13.01

(510), (511) 38 Przesyłanie informacji i obrazów związanych 
z lekami, medycyną i higieną, Transmisja informacji związa-
nych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higie-
ną, 41 Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Szkolenia 
w dziedzinie medycyny, 42 Badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania medyczne, Badania kliniczne, 44 Usługi 
okulistyczne.

(210) 534043 (220) 2021 09 16
(731) BORACZYŃSKA-SZYDLIK ALEKSANDRA 

FRYZUSIOWO, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYZUSIOWO

(531) 29.01.15, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 
14.07.20, 10.05.13, 10.05.19, 13.03.10, 18.01.21, 19.07.01, 
19.07.10

(510), (511) 41 Nauka fryzjerstwa, Prezentacja produktów 
fryzjerskich w celach szkoleniowych, Seminaria edukacyjne 
w zakresie technik fryzjerskich, 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo 
męskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów 
fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi 
salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonów fryzjersko-
-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, 
Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach 
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.

(210) 534056 (220) 2021 09 16
(731) KRZEŚNIAK ANNA, Mirotki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEAM Papa Smerf

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 02.01.01, 02.01.23, 
04.05.05, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 24 Flaga z tworzywa sztucznego.

(210) 534064 (220) 2021 09 16
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENoLEK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 01.07.06, 27.03.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne, 
produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne o działaniu 
nasennym.

(210) 534072 (220) 2021 09 17
(731) MROCZKA WŁADYSŁAW TRAFUNEK, Dębowiec
(540) (znak słowny)
(540) Zespół Folklorystyczny „Kaśka”
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne 
w formie dysków, Nagrania multimedialne, Muzyczne nagra-
nia na taśmach, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycz-
nymi, Dyski optyczne z nagraniami audio, 35 Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja pro-
mocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizu-
alnych, Promocja [reklama] koncertów, Reklama i marketing, 
41 Usługi w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez grupy muzyczne, Usługi rozrywki muzycznej świad-
czone przez grupy wokalne, Usługi w zakresie produkcji mu-
zycznej, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, Produkcja pokazów roz-
rywkowych obejmujących występy instrumentalistów, Na-
grywanie muzyki, Organizowanie koncertów muzycznych, 
Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie 
kursów instruktażowych, Występy muzyczne i piosenkar-
skie, Konkursy muzyczne, Produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy.

(210) 534090 (220) 2021 09 17
(731) JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.06, 
26.01.02, 26.01.06, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05

(510), (511) 43 Hotele, Restauracje, Kawiarnie, Usługi hotelar-
skie, Usługi kawiarniane, Usługi gastronomiczne.



Nr  ZT43/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

(210) 534091 (220) 2021 09 17
(731) JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JESS WARSAW OLD TOWN HOTEL & SPA
(510), (511) 43 Hotele, Restauracje, Kawiarnie, Usługi hotelar-
skie, Usługi kawiarniane, Usługi gastronomiczne.

(210) 534097 (220) 2021 09 18
(731) BOBROVSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 03.05.05, 03.05.24, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 1 Alkohol, 3 Preparaty toaletowe, 25 Odzież, Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.

(210) 534151 (220) 2021 09 20
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost eko dostawa

(531) 29.01.13, 29.01.99, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.24, 01.03.02, 01.03.13, 01.03.15, 24.17.24

(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne i elektroniczne za-
wierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sor-
towania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych 
urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, Urzą-
dzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych 
systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Inter-
netu, Bankomaty, 35 Wynajmowanie powierzchni reklamo-
wej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, 
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi pu-
blikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi w zakresie trans-
portu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek 
i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Usługi 
kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie in-
formacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.

(210) 534153 (220) 2021 09 20
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 01.07.06, 07.01.08, 24.17.24, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery 
służące do sortowania, przechowywania i wydawania pa-
czek i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne i elektronicz-
ne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, 
sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części 
do tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania 
i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urzą-
dzeń, urządzenia i programy komputerowe do obsługi 
elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednic-
twem SMS lub Internetu, bankomaty, 35 Wynajmowanie 
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu ma-
teriałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 
39 Usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywa-
nia i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych 
urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie prze-
syłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów.

(210) 534156 (220) 2021 09 20
(731) ŁOWCY BLASKU PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Łowcy Blasku
(510), (511) 1 Chemikalia do impregnacji skóry, Środki che-
miczne do impregnacji skóry, Chemikalia do impregnowa-
nia tekstyliów, Powłoki ochronne do lakierów samochodo-
wych, 3 Woski do polerowania, Środki do czyszczenia po-
jazdów, Środki do polerowania, Kosmetyki samochodowe, 
Preparaty do nadawania połysku, Środki do nadawania po-
łysku samochodom, Wosk samochodowy, Środki do czysz-
czenia tapicerki, 37 Czyszczenie i mycie samochodów, 
Czyszczenie samochodów, Kompleksowe czyszczenie sa-
mochodów, Mycie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie 
lakieru samochodu, Konserwacja samochodów, Polerowa-
nie samochodów, Nakładanie powłok ochronnych na po-
wierzchnie wgłębień, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, 
Usługi tuningu pojazdów, Naprawa i wykańczanie karoserii 
samochodowej dla osób trzecich, Konserwacja, serwis i na-
prawa pojazdów, Usługi związane z tapicerką i naprawą po-
jazdów, Czyszczenia tapicerki.
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(210) 534164 (220) 2021 09 20
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) SITAGLIPTIMIL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 534166 (220) 2021 09 19
(731) DISNEY MATHIAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Disney Mathias Pizza

(531) 26.01.10, 08.07.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 Pizzerie, Restauracje, Usługi gastronomiczne 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Restauracje samoobsługowe, 
Usługi barów i restauracji, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Kafeterie [bufety], Stołówki, 
Catering obejmujący żywność i napoje, Bary, Bary przekąsko-
we, Bary szybkiej obsługi.

(210) 534178 (220) 2021 09 20
(731) LOŻA KRZYSZTOF NOWOSAD SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOŻA Cafe

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Restauracje.

(210) 534179 (220) 2021 09 20
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) SITAFORMIL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla 
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 534180 (220) 2021 09 21
(731) FEDE-CHREŚCIONKO ANITA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA PATI, Rypin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bułka z masłem BY PATI SINCE 1995

(531) 05.03.15, 11.01.02, 11.01.04, 09.07.19, 27.05.01, 27.05.10, 
29.01.13

(510), (511) 30 Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto na bazie jaj, 
Gotowe pizze, Kanapki, Opiekane kanapki z serem i z szynką, 
Sandwicze, Herbata, Kawa, Wyroby piekarnicze, Gotowe de-
sery [wyroby cukiernicze], 43 Oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usłu-
gi świadczone przez bary bistro, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 534191 (220) 2021 09 21
(731) ESSENDORA LABORATORIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e essendora

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promienio-
wanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Ko-
smetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery 
zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do maki-
jażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmety-
ki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki 
do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do sa-
moopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki 
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do wło-
sów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące do skó-
ry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upięk-
szające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie 
olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Ko-
smetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, 
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w posta-
ci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawie-
rające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, 
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała 
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[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], Kule do kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami i barwnikami, Maseczki do skóry [ko-
smetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosme-
tyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka 
do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [ko-
smetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawil-
żające 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 [ko-
smetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu 
[kosmetyki], Opakowania uzupełniające do dozowników 
kosmetyków, Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosme-
tykami, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami 
do wybielania zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [ko-
smetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfu-
mowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], 
Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płynne kre-
my [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmety-
ki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samo-
opalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosme-
tyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmety-
ki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder 
w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu 
[kosmetyki], Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środ-
ki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosme-
tyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów 
medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], 
Toniki [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele na-
wilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Zestawy 
kosmetyków, Zmiękczający środek oczyszczający [kosme-
tyk], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru 
do paznokci [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmety-
ki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa 
do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Bro-
kat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, Chusteczki 
do twarzy nasączane kosmetykami, Eyelinery [kosmetyki], 
Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilża-
jące [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Mydło do golenia, 
Mydło do kąpieli, Mydło do skóry, Mydło perfumowane, My-
dło pielęgnacyjne, Mydło pod prysznic, 5 Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Odżywcze suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Mineralne suplementy diety, 
Białkowe suplementy diety, Mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, Nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek table-
tek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, 
Nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpusz-
czalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, Probiotyki (suplementy), Preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, Pyłek pszczeli stosowany 

jako suplement diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplemen-
ty diety dla niemowląt, Suplementy diety dla sportowców, 
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety składające się głównie 
z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żela-
za, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Su-
plementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy 
diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy 
diety składające się z witamin, Suplementy diety sporządzo-
ne głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Suplementy diety stosowane w poście 
modyfikowanym, Suplementy diety w płynie.

(210) 534208 (220) 2021 09 21
(731) WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.01.09, 03.01.01, 03.01.16, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-
-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie dla kompute-
rów, 16 Wydawnictwa papierowe, Publikacje o treści edu-
kacyjnej, Podręczniki, Książki, Kalendarze, Albumy, Blankiety, 
Broszury, Druki, Karty pocztowe, Katalogi, Koperty, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Notatniki, Notesy, Okładki, Ob-
woluty, Papier listowy, Papeteria, Skrypty, Ulotki, 18 Wyroby 
ze skóry i imitacji skóry takie jak: aktówki, teczki, etui na wi-
zytówki, torebki damskie i męskie, parasole, plecaki, port-
fele, walizy, torby podróżne, zawieszki i etykiety bagażowe, 
21 Naczynia do picia, Naczynia ceramiczne, Naczynia sto-
łowe, 25 Ubrania, Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry 
i zabawki, ozdoby choinkowe, gry planszowe, karty do gry, 
artykuły sportowe, 32 Napoje bezalkoholowe, 35 Badania 
opinii publicznej, Badania rynku, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Reklamy, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy te-
lewizyjne, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, 38 Agencje informacyjne (wiadomości), 
Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Radiofonia, Transmisja 
programów radiowych, Telewizja kablowa, Transmisja pro-
gramów telewizyjnych, 41 Usługi w zakresie edukacji, na-
uki, kultury, sportu i rekreacji, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów, zjazdów, 
warsztatów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
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lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek 
i innych tekstów, Tłumaczenia, Wypożyczanie książek, Usługi 
biblioteczne, 42 Usługi w zakresie prac naukowo - badaw-
czych, Usługi w zakresie badań naukowych, 45 Zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 534224 (220) 2021 09 22
(731) MEKAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PURNAMA
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Kadzidła w formie stożków, Kadzidła zapachowe oczysz-
czające [kunko], Kadzidła w aerozolu, Aromaty [olejki aro-
matyczne], Aromatyczne olejki do kąpieli, Aromatyczne 
olejki eteryczne, 4 Świece, Świece perfumowane, Świece 
zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 5 Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, 18 Torby na ramię, 
Torby na zakupy wielokrotnego użytku, 19 Statuetki i dzie-
ła sztuki wykonane z takich materiałów jak kamień, beton 
i marmur, zawarte w tej klasie, 20 Meble i akcesoria me-
blowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drew-
no, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej kla-
sie, 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, za-
warte w tej klasie, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substy-
tuty wyrobów tekstylnych, 25 Odzież, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Buty do jogi, Koszulki 
do jogi, Skarpety do jogi, Spodnie do jogi, Topy do jogi, 
27 Maty do jogi, 28 Bloczki do jogi, Chusty do jogi, Koła 
do jogi, Paski do jogi, Piłki gimnastyczne do jogi, 30 Kawa, 
herbata, kakao i namiastki tych towarów, 41 Usługi eduka-
cyjne związane z jogą, Trening jogi, 44 Aromaterapia.

(210) 534241 (220) 2021 09 22
(731) MANTORSKA ANNA, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bambina Stellina

(531) 02.05.23, 02.09.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elemen-
tem audio, Książki z zadaniami dla dzieci.

(210) 534255 (220) 2021 09 21
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ŻUBRÓWKA KORZENNA MOC

(531) 29.01.15, 03.04.04, 27.05.01, 27.01.05, 05.03.11, 08.07.25, 
25.01.15

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

(210) 534262 (220) 2021 09 21
(731) KORAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) KORAL TRADE
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni to-
warów spożywczych takich jak: mleko produkty mleczarskie, 
jaja, tłuszcze mięso, ryby, owoce morza, tłuszcze zwierzęce 
i roślinne, mąka, chleb i wyroby piekarskie cukier, kawa, her-
bata, kakao i czekolada, wyroby cukiernicze i słodycze, lody 
i desery lodowe, przyprawy, owoce, warzywa i zioła, napoje 
bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, Usługi w zakresie pro-
wadzenia sprzedaży detalicznej wyżej wymienionych towa-
rów, Reklama na rzecz osób trzecich, Sprzedaż promocyjna 
towarów, Promocja usług na rzecz osób trzecich, 39 Trans-
port drogowy towarów, w tym przewożonych w warunkach 
chłodniczych, Usługi wynajmu samochodów ciężarowych, 
w tym samochodów-chłodni, Magazynowanie i składowa-
nie towarów, w tych przechowywanie ich w chłodniach.

(210) 534303 (220) 2021 09 23
(731) THE LONG TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Migrant Life

(531) 26.04.01, 26.01.01, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradz-
two w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Kon-
sultacje w zakresie zatrudnienia, Usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Usługi 
doradcze w zakresie zatrudnienia, Doradztwo w zakresie re-
krutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania doty-
czące rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji 
personelu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, Do-
radztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], Doradztwo w zakresie zarządza-



Nr  ZT43/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 57

nia biznesem, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnie-
nia, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie 
i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], Profesjonalne doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na za-
sadach franchisingu, Zarządzanie procesami biznesowymi 
i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami gospo-
darczymi i doradztwo w tym zakresie, Konsultacje w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsię-
biorstwa, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klien-
tów na konsultacje z prawnikiem, Konsultacje specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, Zarządzanie dokumentacją biznesową, 
Udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych 
z dokumentacją gospodarczą, 36 Administracja w zakresie 
ubezpieczeń, Crowdfunding, Detaliczne usługi finansowe, 
Dokonywanie transakcji finansowych, Usługi związane z do-
konywaniem transakcji finansowych, Doradcze usługi zarzą-
dzania finansowego, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi 
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe, 
Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo finan-
sowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie podatków 
dochodowych [finansowe], Doradztwo w zakresie finansów 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie podatków dochodo-
wych, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Usłu-
gi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad 
prawnych, 41 Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, 
Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Szkolenia z za-
kresu świadczenia usług prawnych, Administrowanie [organi-
zacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, Doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, 
Doradztwo zawodowe i coaching, Edukacja prawna, Eduka-
cja w dziedzinie posługiwania się komputerami, Edukacja za-
wodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Edukacyjne 
kursy z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi doradcze, Edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, Fotografia, Fotoreportaże, Imprezy kulturalne, 
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacja o wy-
poczynku, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Infor-
macje dotyczące edukacji sportowej, Informacje dotyczące 
kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradz-
two edukacyjne i szkoleniowe), Informacje dotyczące rozrywki 
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Interne-
tu, Informacje na temat sportu, Informacje i wiadomości on-
line w dziedzinie szkoleń zawodowych, Informacje związane 
z egzaminowaniem, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Kongresy (Organizowanie i pro-
wadzenie -), Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozryw-
ka], Kursy językowe, Kursy korespondencyjne, nauka na odle-

głość, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Kursy 
rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe, 
Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do ka-
riery zawodowej, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie prawa, Kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpie-
czeń, Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie 
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, 
marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe w zakresie badań 
i rozwoju, 43 Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwatero-
wanie na pobyt czasowy, 45 Doradztwo dotyczące ochrony 
własności intelektualnej, Doradztwo związane z ochroną praw 
autorskich, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta 
[doradztwo prawne], Dostarczanie informacji prawnych, Usłu-
gi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Doradz-
two związane z osobistymi sprawami prawnymi, Udzielanie 
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych, Pośrednictwo 
w procedurach prawnych, Udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Usługi rejestracyjne (prawne), 
Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi w za-
kresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw.

(210) 534317 (220) 2021 09 23
(731) SŁUPIK BARTŁOMIEJ TURLAJ KLOPSA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turlaj Klopsa

(531) 26.01.06, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, 
w tym także świadczone on-line wyrobów cukierniczych, 
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restaura-
cji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restaura-
cyjne, Restauracje dla turystów, Restauracje z grillem, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi barowe, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi kawiarni, 
Usługi koktajlbarów, Usługi w zakresie pubów, Usługi katerin-
gowe, Organizacja przyjęć [żywność i napoje], Organizowa-
nie bankietów, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], Imprezy [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Dekorowanie ciast.
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(210) 534373 (220) 2021 09 25
(731) SŁOWIK SZYMON TAKAOTO FIRMA DORADCZA, 

Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) TAKAOTO
(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, Marketing internetowy, 
Marketing cyfrowy, Kampanie marketingowe, Usługi kon-
sultingowe w zakresie marketingu internetowego, Agencje 
reklamowe, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Reklama zewnętrzna, Usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Obróbka tekstów, Świadczenie usług zarządzania 
biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczą-
cych sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, 
Usługi przetwarzania danych online, Doradztwo w zakresie 
efektywności biznesowej, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Audyt 
przedsiębiorstw, Audyt skomputeryzowany, Audyt działal-
ności gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Ana-
liza rynku, Analizy kosztów, Analiza danych biznesowych, 
Analiza położenia (stanu) firmy, Badania rynku i badania 
marketingowe, Badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez prefe-
rowany przez klienta program, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Zarządzanie relacjami z klientami, Usługi w zakresie 
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności 
klientów, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania rela-
cjami z klientami, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji 
z zakresu działalności gospodarczej, Administrowanie sprze-
dażą, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Wsparcie w dziedzinie promocji biz-
nesu, Zarządzanie działalnością handlową, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością handlową, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizacja webinariów, Wykła-
dy na temat umiejętności marketingowych, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, 42 Zarządzanie stronami 
internetowymi na rzecz osób trzecich, Projektowanie stron 
internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych, Doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, 
Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi 
doradztwa informatycznego, Usługi w dziedzinie programo-
wania komputerów, Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Badania w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, Przechowywanie danych online, Analizy systemów 
komputerowych, Tworzenie i projektowanie indeksów infor-

macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich.

(210) 534375 (220) 2021 09 25
(731) POLTEKMASZ ENGINEERING SPÓŁKA 

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

(531) 25.05.02, 26.11.02, 26.11.09, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Żurawie, Żurawie masztowe, Żurawie rucho-
me i stałe, Wciągniki ręczne samohamowne, Wciągniki elek-
tryczne, Chwytaki wieloskorupowe [maszyny], Chwytaki 
do drewna [części do maszyn], Dźwigi, Dźwigi [urządzenia 
do podnoszenia i wyciągania], Dźwigi budowlane, Podno-
śniki [dźwigi], Roboty przemysłowe, Roboty do użytku prze-
mysłowego, 12 Wózki podnośnikowe ręczne do przemiesz-
czania ładunków, Wózki ręczne, 35 Usługi importowo-eks-
portowe, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez In-
ternet następujących towarów: żurawie, żurawie masztowe, 
żurawie ruchome i stałe, wciągniki ręczne samohamowane, 
wciągniki elektryczne, chwytaki wieloskorupowe [maszyny], 
chwytaki do drewna, dźwigi, dźwigi [urządzenia do podno-
szenia i wyciągania], dźwigi budowlane, podnośniki [dźwigi], 
roboty przemysłowe, wózki podnośnikowe ręczne do prze-
mieszczania ładunków, wózki ręczne.

(210) 534376 (220) 2021 09 25
(731) MUNDO MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MUNDO MARINO
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkolne [edukacja 
lub rozrywka], Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkol-
ne, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym, 43 Placówki opieki dziennej nad przed-
szkolakami i małymi dziećmi, Żłobki dla dzieci.

(210) 534377 (220) 2021 09 25
(731) MUNDO MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNDO MARINO
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(531) 03.09.04, 01.15.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkolne [edukacja 
lub rozrywka], Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkol-
ne, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym, 43 Placówki opieki dziennej nad przed-
szkolakami i małymi dziećmi, Żłobki dla dzieci.

(210) 534378 (220) 2021 09 25
(731) BORKOWSKI PIOTR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Boop
(510), (511) 42 Usługi w zakresie tworzenia witryn interne-
towych, Tworzenie stron internetowych, Przechowywanie 
filmów w postaci elektronicznej, Planowanie, projektowanie 
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, 
Utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów 
sieciowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron inter-
netowych na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie stron inter-
netowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głów-
nych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworze-
niem i projektowaniem stron internetowych do handlu 
elektronicznego, Hosting stron internetowych, Instalowanie 
stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, 
Kompilacja stron internetowych, Tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi 
projektowania wyszukiwarek internetowych, Zarządzanie 
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
witrynami internetowymi dla osób trzecich.

(210) 534379 (220) 2021 09 26
(731) SOBCZAK ANNA SMP, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mikropigmentacja skóry głowy KLINIKA SMP

(531) 02.01.01, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie 
pielęgnacji urody, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi szko-
leniowe, Usługi szkoleniowe w zakresie tatuażu i zabiegów 
kosmetycznych oraz usług pigmentacji, 44 Zabiegi kosme-
tyczne, Chirurgia kosmetyczna, Usługi chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Kosmetyczny 
zabieg laserowy skóry, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Uzupełnienie włosów, 
Implantacja (wszczepianie) włosów, Odbudowa włosów, 
Kuracje do włosów, Usługi lecznicze związane z odrasta-
niem włosów, Usługi medyczne.

(210) 534380 (220) 2021 09 26
(731) PILARSKI MARCIN, Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ALKOPUNKT

(531) 18.07.11, 24.17.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Alkoholomierze, Alkomaty, Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, inne niż 
do celów medycznych, Urządzenia do testowania i kontroli 
jakości, Elektryczne przyrządy testujące, Wykrywacze [de-
tektory], Urządzenia pomiarowe do pomiaru stężenia alko-
holu w wydychanym powietrzu, Przenośne obiekty, w tym: 
budki, wiaty wyposażone w urządzenia do pomiaru alkoholu 
w wydychanym powietrzu, Analizatory powietrza, aparatu-
ra do analizy inna, niż do celów medycznych, Urządzenia 
diagnostyczne nie do celów medycznych, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, Diagnostyczna apa-
ratura testująca, inna niż do celów medycznych, Urządze-
nia testujące do celów diagnostycznych, inne niż do celów 
medycznych, Urządzenia i przyrządy testujące, Urządzenia 
do testów na obecność alkoholu, Przenośne urządzenia te-
stujące, Elektryczne przyrządy testujące, 45 Usługi pomiaru 
stężenia alkoholu w organizmie ludzkim, Usługi pomiaru stę-
żenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

(210) 534382 (220) 2021 09 27
(731) DRAFT4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAFT4U

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, Pośrednictwo w nawiązywaniu umów po-
między klubami sportowymi a sportowcami zawodowymi, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Prezentowa-
nie informacji o towarach lub usługach oferowanych na ryn-
ku, obejmujących zwłaszcza właściwości i ceny owych towa-
rów lub usług, w szczególności za pomocą serwisów interne-
towych oraz aplikacji mobilnych, Umożliwienie porównania 
towarów lub usług dostępnych na rynku, w szczególności 
za pomocą serwisów internetowych oraz aplikacji mobil-
nych, Sporządzanie oraz publikowanie recenzji towarów lub 
usług, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marke-
tingu, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sporto-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi prowadzenia sprzedaży hur-
towej i detalicznej, w tym także sprzedaży online, związane 
z następującymi produktami: odzież, obuwie, sprzęt sporto-
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wy, sprzęt do ćwiczeń, 42 Prowadzenie serwisów interne-
towych lub aplikacji mobilnych, umożliwiających użytkow-
nikom będącym sportowcami zawodowymi nawiązywanie 
kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, w tym zwłaszcza 
klubami sportowymi, Prowadzenie serwisów internetowych 
lub aplikacji mobilnych, umożliwiających użytkownikom 
prowadzącym działalność jako kluby sportowe poszukiwa-
nie sportowców zawodowych, mogących reprezentować 
takie kluby, Prowadzenie serwisów internetowych lub apli-
kacji mobilnych, umożliwiających w szczególności wymianę 
wiadomości oraz treści - takich, jak zwłaszcza: obrazy, filmy, 
nagrania dźwiękowe, Prowadzenie serwisów internetowych 
lub aplikacji mobilnych, umożliwiających użytkownikom 
przekaz dźwięku i obrazu „na żywo”, Doradztwo dotyczące 
wskazanych wcześniej usług.

(210) 534386 (220) 2021 09 27
(731) MIP PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Velmea-MIP
(510), (511) 5 Suplementy diety, Probiotyki (suplementy), 
Suplementy priobiotyczne, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety 
do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne, Produk-
ty lecznicze, Produkty wspomagające leczenie nie zawarte 
w innych klasach, Produkt spożywcze do celów leczniczych, 
Preparaty witaminowe do celów leczniczych, Preparaty za-
wierające minerały do celów leczniczych, Preparaty zawie-
rające mieszanki witam i minerałów do celów leczniczych, 
Produkty farmaceutyczne do diagnostyki schorzeń, Biolo-
giczne preparaty do celów medycznych, Preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, Produkty kosmetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne.

(210) 534401 (220) 2021 09 27
(731) SAŁEK GRZEGORZ SUPER HOUSE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lewino Kaszubski Zajazd Motocyklowy

(531) 18.01.05, 05.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 24.01.13, 24.01.05
(510), (511) 39 Parkowanie samochodów - udostępnienie 
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów - 
parkowanie pojazdów - udostępnianie miejsc parkingowych 
- udostępnianie obiektów parkingowych - usługi związane 
z parkowaniem pojazdów, 43 Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości - bary - pensjonaty - domy gościnne - ofero-
wanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów 
pobytowych - hostele.

(210) 534403 (220) 2021 09 24
(731) MICHALSKI BARTŁOMIEJ, Połczyn-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROŻNIE NIE ZGNIATAĆ!!!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 24.17.04, 26.01.16, 11.03.01, 
19.01.25

(510), (511) 16 Etykiety wysyłkowe, Etykiety adresowe, Sa-
moprzylepne etykiety drukowane, Etykiety z papieru, Papie-
rowe etykietki identyfikacyjne, Drukowane etykiety na ba-
gaż, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylepne z pa-
pieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Naklejki, Nalepki, na-
klejki [materiały piśmienne], Nalepki, Druki, Druki handlowe, 
40 Drukowanie, Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów.

(210) 534404 (220) 2021 09 24
(731) LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sea Lion

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.09.01, 03.11.17, 26.01.15
(510), (511) 29 Konserwy rybne, Skorupiaki, nieżywe, Małże 
(mięczaki), nieżywe, Krewetki, nieżywe, Ryby.

(210) 534409 (220) 2021 09 27
(731) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) ZAK
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne, Klucze o napę-
dzie elektrycznym, w tym klucze dynamometryczne, Klucze 
o regulowanym momencie obrotowym o napędzie elek-
trycznym.

(210) 534429 (220) 2021 09 23
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares, ES
(540) (znak słowny)
(540) ATENZA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia chorób 
i zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.
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(210) 534434 (220) 2021 09 23
(731) SŁOMKA SZYMON CAD, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAŁKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Lody, Desery lodowe, Sorbety, Lody owoco-
we, Mrożone jogurty, Mrożone wyroby cukiernicze zawiera-
jące lody, Wafelki do lodów, Słodycze, Wyroby cukiernicze, 
Syropy smakowe, Polewy cukiernicze, Batony i lizaki lodowe, 
Jadalne ozdoby do ciast i lodów, Sosy do deserów w tym lo-
dów.

(210) 534436 (220) 2021 09 28
(731) FINANCE QUALITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DRF
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Bankowość hipoteczna 
i pośrednictwo hipoteczne, Pośrednictwo w usługach finan-
sowych, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, 
Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w ubezpieczeniach 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo 
w umowach kredytowych, Leasing finansowy, Biura kredy-
towe, Agencje kredytowe, Doradztwo dotyczące usług po-
życzkowych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo 
finansowe, Doradztwo kredytowe.

(210) 534439 (220) 2021 09 24
(731) EL CORAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.02
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego związane z komputerami, które moż-
na nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego w związku 
ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego związane z po-
bieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detaliczne-
go związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, 
Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu 
detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
handlu detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę 

i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu hurtowego w od-
niesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurto-
wego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żyw-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dru-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchenny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej 
dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządza-
nia żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigują-
cymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospo-
darstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, 36 Usłu-
gi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, Usługi 
w zakresie zawierania ubezpieczeń, Przedłużone gwarancje 
na sprzęt gospodarstwa domowego, Przedłużone gwaran-
cje na domowe urządzenia elektryczne, Przedłużone gwa-
rancje na urządzenia elektryczne, Przedłużone gwarancje 
na urządzenia, Udzielanie przedłużonych gwarancji na do-
mowe artykuły elektryczne, Udzielanie ubezpieczeń chro-
niących zakup w zakresie towarów kupowanych za pomocą 
kart kredytowych, Świadczenie usług rozszerzonych gwaran-
cji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, 
Usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły 
gospodarstwa domowego, 39 Dostawa części sprzętu do-
mowego, Dostawa kuchenek gazowych, Dostawa towarów, 
Organizowanie transportu towarów, Organizowanie i świad-
czenie usług w zakresie dostarczania towarów zamówionych 
korespondencyjnie, Odbiór, transport i dostawa towarów, 
Organizacja dostarczania towarów, Dystrybucja i transport 
towarów drogą lądową, Organizowanie wysyłki towarów, 
Przewóz towarów, Składowanie i dostarczanie towarów, 
Usługi w zakresie transportu towarów.

(210) 534442 (220) 2021 09 28
(731) CZAJKOWSKI ZBIGNIEW 1.PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE AKNA, 2.BANGI, Jaksice
(540) (znak słowny)
(540) Mr. Miau
(510), (511) 31 Żwirek dla kota i dla małych zwierząt.
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(210) 534445 (220) 2021 09 28
(731) WHITELOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Pościel, poszwy na pościel, ręczniki, narzuty 
na łóżka, koce, pledy, poszewki dekoracyjne na poduszki, za-
słony, 25 Odzież damska, odzież dziecięca, szlafroki, piżamy, 
skarpetki, 42 Usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, 
Doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii 
do dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, aran-
żacji i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, 
aranżacji i dekoracji miejsc plenerowych.

(210) 534447 (220) 2021 09 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA SMAKÓW śliwka z goździkiem WŁASNEJ 

PRODUKCJI NA MACERATACH

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02, 26.04.05, 05.07.14, 05.05.05, 
05.01.11, 26.01.16

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Likie-
ry, Wódka, Nalewki.

(210) 534448 (220) 2021 09 27
(731) ROSZKOWSKA JOANNA PAKOSFERA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) Boo! Trick or treats
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe.

(210) 534454 (220) 2021 09 24
(731) EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 11.07.01, 11.07.07, 01.01.03, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.12, 
20.01.05

(510), (511) 9 Magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Publikacje teksto-
we, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, 
Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, Publikacje 

elektroniczne do pobrania w postaci biuletynów, katalogów, 
gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, 
książek, Publikacje drukowane w postaci umożliwiającej od-
czyt elektroniczny, Publikacje drukowane w postaci zapisanej 
na nośnikach optycznych i magnetycznych, Programy i opro-
gramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne, Programy, 
oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń komuni-
kacyjnych, Programy, oprogramowanie i aplikacje kompute-
rowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, ob-
razów, grafiki, tekstu i dźwięku, Oprogramowanie komputero-
we stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wy-
dawniczej, Oprogramowanie blogów, Komputerowe bazy 
danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne katalogi, 
Oprogramowanie komputerowych baz danych, Oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych 
i katalogów informacji on-line, oprogramowanie komputero-
we umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach da-
nych i katalogach informacji on-line, Oprogramowanie kom-
puterowe do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie 
umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie 
umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz 
informacji o produktach i usługach konsumenckich, Oprogra-
mowanie do wyszukiwania kandydatów do pracy, usługo-
dawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych 
usług, Oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracowni-
ków oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, Oprogra-
mowanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane 
z rekrutacją pracowników, Produkcja reklam, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i re-
klam, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajem 
przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń 
o pracę oraz ofert usługodawców, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
Usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowa-
nie działalnością handlową, Działalność gospodarcza polega-
jąca na umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń 
od potencjalnych klientów on-line, Udostępnianie informacji 
konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogło-
szeń on-line, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Zamiesz-
czanie ogłoszeń dla osób trzecich, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do użytku w Internecie, Ogłoszenia prezentujące 
oferty zatrudnienia, Ogłoszenia umożliwiające usługodaw-
com pozyskiwanie zleceń od potencjalnych klientów on-line, 
Usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, Usługi pozy-
skiwania i systematyzowania danych i informacji do kompu-
terowych baz danych, Tworzenie komputerowych baz da-
nych usługodawców i ofert pracy, Dostarczanie bazy danych 
on-line prezentującej ogłoszenia o pracę oraz oferty usługo-
dawców, Dostarczanie bazy danych on-line pracowników, 
kandydatów do pracy, pracodawców, Usługi kompilacji, aktu-
alizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych 
bazach danych, Usługi wyszukiwania danych i informacji 
w komputerowych bazach danych, Skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, Usługi dostarczania infor-
macji handlowych, Usługi dostarczania informacji handlo-
wych za pośrednictwem komputerowych baz danych, Kata-
logowanie informacji o towarach i usługach, Dostarczanie in-
formacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi reje-
stracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji infor-
macji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kom-
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putera, Skomputeryzowane gromadzenie katalogów infor-
macji o ofertach pracy i usługodawców oraz sporządzanie 
katalogów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów han-
dlowych, biznesowych i zawodowych, Dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo i konsultacje 
w zakresie zatrudnienia i zarządzania personelem, Doradztwo 
w zakresie obsadzania stanowisk, Usługi programów lojalno-
ściowych. Motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich w Internecie, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaż) na rzecz osób trzecich, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich w światowych sieciach kompute-
rowych i bezprzewodowych, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów 
i usług, Zapewnianie recenzji i rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Usługi w zakresie 
analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku i opinii pu-
blicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii publicz-
nej, Usługi w zakresie rekrutacji pracowników, Wyszukiwanie 
miejsc pracy i pracowników, Usługi w zakresie umożliwiania 
wyszukiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy do-
mowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opieku-
nów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań 
pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w na-
uce, osób oferujących usługi remontowe, montażowe i na-
prawcze, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pra-
cowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
on-line, Przeprowadzanie testów osobowości do celów rekru-
tacji, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu se-
lekcji pracowników, Przeprowadzanie testów na potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, Usługi w zakresie 
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji 
pracowników, Selekcja pracowników, Opracowywanie i przy-
gotowywanie CV dla osób trzecich, Usługi informacyjne do-
tyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Doradztwo 
w zakresie planowania kariery, Organizowanie i prowadzenie 
targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, 
Prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla osób 
trzecich, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, Usługi dorad-
cze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienio-
nych usług, 38 Usługi agencji informacyjnych, Usługi interne-
towego serwisu informacyjnego, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych, forów, portali i blogów inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w In-
ternecie, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji, Transmisja, udostępnianie i wyświetla-
nie informacji z komputerowych baz danych, Usługi udostęp-
niania portali internetowych, Udostępnianie forów, pokojów 
rozmów [chatroomów] i grup dyskusyjnych online do przeka-
zywania wiadomości między użytkownikami światowych sie-
ci komputerowych i bezprzewodowych, Usługi udostępnia-
nia komputerowych baz danych i elektronicznych katalogów, 
Udostępnianie bazy danych online do przeszukiwania listy 
ogłoszeń drobnych, Zapewnianie i wynajmowanie czasu do-
stępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie inter-
netowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, 
Usługi ogłoszeń elektronicznych, Usługi komputerowych ta-
blic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń 
do przekazywania wiadomości między użytkownikami świa-
towych sieci komputerowych i bezprzewodowych, dotyczą-
cych zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, Usługi elek-
tronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów i doku-
mentów, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny 
internetowej, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 

za pomocą komputera, Usługi poczty elektronicznej, Wymia-
na danych elektronicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne 
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 Usłu-
gi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi edukacji i nauczania 
w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia, planowania ka-
riery i pisania życiorysów, Organizowanie i prowadzenie szko-
leń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadrami, 
organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia 
z dziedziny prawa pracy, Usługi w zakresie kształcenia zawo-
dowego, Usługi szkolenia opiekunek i niań, Usługi szkolenia 
w zakresie opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi spe-
cjalnej opieki, Usługi edukacyjne świadczone przez asysten-
tów dla osób wymagających specjalnej opieki, Usługi szkole-
niowe dotyczące sprzątania, Organizowanie szkoleń w dzie-
dzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Nauka opieki nad zwie-
rzętami domowymi, Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych 
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie 
katalogów i biuletynów, Usługi publikacji, publikacje multi-
medialne i internetowe, Organizowanie warsztatów szkole-
niowych, Doradztwo zawodowe i coaching, Treningi rozwoju 
osobistego, Organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsz-
tatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji 
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Publikowanie recen-
zji, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowni-
ków w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi infor-
macji o edukacji, Usługi przygotowywania serwisów informa-
cyjnych, Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi w zakresie pro-
jektowania i utrzymywania stron, portali i witryn interneto-
wych dla osób trzecich, Administrowanie stronami interneto-
wymi, Projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjny-
mi on-line, Udostępnianie strony internetowej zawierającej 
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, Udostęp-
nianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych 
w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc pracy 
i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
oraz stron internetowych umożliwiających wyszukiwanie 
ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, perso-
nelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt 
domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nieobec-
ność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób ofe-
rujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, Opro-
gramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania 
platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert pracy dla 
usługodawców, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania on-line nie do pobrania do użytku w prze-
glądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń drobnych, informacji 
o produktach i usługach konsumenckich, Udostępnianie 
i wynajem miejsc na serwerach, Utrzymywanie baz danych, 
Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, Usługi kawiare-
nek internetowych, Hosting serwerów i platform, Hosting 
stron internetowych, Hosting portali internetowych, Hosting 
treści cyfrowych w Internecie, Usługi projektowania i opraco-
wywania baz danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie 
oprogramowania baz danych, Hosting komputerowych baz 
danych, Prace badawczo-rozwojowe, Badania socjologiczne 
dotyczące problematyki społecznej, Badania i analizy nauko-
we, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Publi-
kowanie informacji naukowych, Usługi doradcze, konsultacyj-
ne w informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwa-
terowania tymczasowego, Usługi rezerwacji hoteli i pensjo-
natów, miejsc w lokalach gastronomicznych, Usługi dziennej 
opieki nad zwierzętami domowymi, Zapewnianie opieki nad 
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dziećmi w wolnym czasie, Usługi tymczasowej opieki zastęp-
czej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, 
44 Usługi psychologów, Usługi doradcze, konsultacyjne i in-
formacyjne w zakresie psychologii pracy, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi domowej opieki zdrowot-
nej, Zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, Usługi tym-
czasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, 
Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
w zakresie opieki nad rybkami i ptakami domowymi, Usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi poradnic-
twa w zakresie zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetolo-
gii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, 
Usługi poradnictwa w zakresie higieny, pielęgnacji i troski 
o zdrowie i urodę ludzi i zwierząt, Usługi informacji medycz-
nej i zdrowotnej, Udostępnianie informacji o placówkach 
służby zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fry-
zjerskich, salonach piękności, gabinetach masażu, salonach 
SPA. aptekach, Udostępnianie informacji o lekach, Usługi do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymie-
nionych usług, 45 Usługi prawne, Licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego, Dotrzymywanie towarzystwa 
[opieka osobista], Usługi w zakresie opieki, Opieka zastępcza, 
Usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodzi-
ców, Usługi niań, Opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela], Opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyj-
ne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 534456 (220) 2021 09 28
(731) VIPACK DZIDO, MATYSZCZAK SPÓŁKA JAWNA, 

Biłgoraj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPACK

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Nabiał i substytuty 
nabiału.

(210) 534470 (220) 2021 09 28
(731) OH BOOK! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 16 Książki, Publikacje drukowane, 35 Reklama 
i marketing, Przygotowanie reklam dla osób trzecich, Usłu-
gi reklamowe dla branży literackiej, Usługi w zakresie badań 
rynku dla wydawców, Usługi marketingowe, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie marketingu, Usługi reklamowe i marketin-
gowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób 
trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób 
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe związane z książ-
kami, Promocja sprzedaży, 41 Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, Publikowanie tekstów, Usługi w zakresie pu-
blikacji książek, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Konsultacje edytorskie, Publikacja 
i redagowanie książek, Publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych online (nie do pobrania), Publikowanie, Usługi 
doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne 
w zakresie publikacji książek, Usługi pisania tekstów, Usługi 
publikacji, Usługi świadczone przez agencje literackie, Wyda-
wanie audiobooków, Wydawanie czasopism i książek w po-
staci elektronicznej.

(210) 534474 (220) 2021 09 28
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) PRENA
(510), (511) 1 Suplementy chemiczne wykorzystywane 
do produkcji witamin, Stabilizatory do witamin, Witaminy 
do użytku w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku 
w produkcji żywności, 5 Suplementy żywnościowe, Suple-
menty odżywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla zwierząt, Preparaty witaminowe, Dodatki witami-
nowe, Preparaty zawierające witaminę K, Suplementy diety 
składające się z witamin, Suplementy do celów medycznych, 
Dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje od-
żywcze suplementy do celów niemedycznych na bazie 
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, Arty-
kuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane 
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie 
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, Suple-
menty witaminowe, Suplementy mineralne, Suplementy wi-
taminowo-mineralne, Żywność związana ze specjalną dietą 
do celów medycznych, Wyroby cukiernicze do celów lecz-
niczych, Napoje lecznicze, Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Dietetyczne napoje do celów medycznych, Na-
poje z dodatkami dietetycznymi, Tabletki wzbogacone w wi-
taminy i minerały, Suplementy diety, Leki, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 534475 (220) 2021 09 28
(731) PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARS
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 534477 (220) 2021 09 29
(731) KUJAWA LECH SUNESS, Wronczyn
(540) (znak słowny)
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(540) SUNESS
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 534480 (220) 2021 09 28
(731) LILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LLL LILER

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Przejściówki do kabli telefonów komórkowych, 
Stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, Nośniki dosto-
sowane do telefonów komórkowych, Futerały dopasowane 
do telefonów komórkowych, Słuchawki douszne do telefo-
nów komórkowych, Zestawy głośnomówiące do telefonów 
komórkowych, Przewody USB do telefonów komórkowych, 
Zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, Stacje 
dokujące do telefonów komórkowych, Obudowy wymien-
ne do telefonów komórkowych, Pamięci zewnętrzne do te-
lefonów komórkowych, Baterie dodatkowe do telefonów 
komórkowych, Głośniki pomocnicze do telefonów komór-
kowych, Moduły wyświetlacza do telefonów komórkowych, 
Urządzenia do nagrywania rozmów telefonicznych, Gniazda 
wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, Platformy i opro-
gramowanie do telefonów cyfrowych, Uchwyty na deskę 
rozdzielczą na telefony komórkowe, Tapety na komputery 
i telefony, do pobrania, Ładowarki baterii do użytku z tele-
fonami, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojaz-
dach, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie 
folii, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowa-
nia z telefonami komórkowymi, Zestawy telefoniczne, Ada-
ptery telefoniczne, Wtyczki telefoniczne, Futerały na telefo-
ny, Cyfrowe telefony komórkowe, Oprogramowanie telefonii 
komputerowej, Baterie do telefonów, Złącza do telefonów, 
Elektryczne przewody telefoniczne, Uchwyty na telefony ko-
mórkowe, Paski do telefonów komórkowych, Etui na telefony 
komórkowe, Osłony na telefony komórkowe, Futerały na te-
lefony komórkowe, Ładowarki do telefonów komórkowych, 
Głośniki do telefonów komórkowych, Baterie do telefonów 
komórkowych, Urządzenia do telefonii bezprzewodowej, 
Uchwyty samochodowe do telefonów, Pokrowce na słu-
chawki telefoniczne, Kable do przedłużaczy telefonicznych, 
Słuchawki do aparatów telefonicznych, Paski do słuchawek 
telefonicznych, Futerały na telefony [specjalnie dopasowa-
ne], Urządzenia głośnomówiące do telefonów komórko-
wych, Zatyczki do gniazdek telefonów komórkowych zapo-
biegające dostawaniu się kurzu, Pamięci USB z mikrozłącza-
mi USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, Sprzęt 
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, 
10 Ciśnieniomierze, Elektroniczne ciśnieniomierze nadgarst-
kowe, Ciśnieniomierze do użytku medycznego, Termometry 
do ucha, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry cy-
frowe do celów medycznych, Aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne.

(210) 534482 (220) 2021 09 24
(731) MATYSIAK ALBERT ART NUVO, Brzeg
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) art nuvo

(531) 02.03.01, 02.03.23, 26.13.25, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 16 Kartki okolicznościowe, Zaproszenia, 35 Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami pa-
pierniczymi.

(210) 534483 (220) 2021 09 27
(731) READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) READY STEADY GO
(510), (511) 36 Usługi charytatywne, mianowicie usługi finan-
sowe, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 41 Edukacja.

(210) 534485 (220) 2021 09 27
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mBank cyfrowe rewolucje

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Usługi, w tym także przy wykorzysta-
niu technologii teleinformatycznych i portali społecznościo-
wych, w zakresie doradztwa w zarządzaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Udzielanie informacji i porad go-
spodarczych, Badania rynku, Badania opinii publicznej, Usłu-
gi przetwarzania danych, Usługi wyszukiwania informacji 
w plikach komputerowych i w dokumentach na nośnikach 
papierowych, Wynajem oraz dzierżawa maszyn biurowych, 
sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego, Usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie agencji 
pracy tymczasowej, Rekrutacja i dobór personelu, Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie 
i powielanie dokumentów, Prace biurowe, Administrowanie 
biurami, 36 Sponsorowanie finansowe, Finansowanie i dofi-
nansowywanie akcji i programów edukacyjnych, Organizacja 
zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych, Usługi banko-
we i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinforma-
tycznych oraz mobilnych technik i technologii teleinforma-
tycznych, Usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii 
teleinformatycznych i portali społecznościowych, w zakresie 
konsultacji, doradztwa i informacji w sprawach finansowych, 
Doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie 
konkursów, Organizacja konkursów edukacyjnych, Usługi 
związane z wszelkimi formami edukacji i nauczania, orga-
nizowanie oraz prowadzenie akcji i programów mających 
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na celu podnoszenie poziomu edukacji, opracowywanie 
oraz udzielanie informacji i instruktaży dotyczących edukacji 
i nauczania, porady w zakresie edukacji i kształcenia, organi-
zowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, zjazdów, warsztatów i szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie: pokazów kształcenia praktycznego, 
konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji oraz 
sprawdzianów edukacyjnych, Usługi wydawnicze, usługi 
wydawnicze w zakresie oprogramowania komputerowego, 
publikacje książek i periodyków, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Pisanie i publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, 42 Doradztwo w sprawach oprogramo-
wania, sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej 
(IT), Zarządzanie technologią informacyjną, Projektowanie, 
powielanie, konserwacja, instalacja, aktualizacja i wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego oraz technologii 
informatycznych, Usługi w zakresie projektowania, progra-
mowania oraz rozwoju oprogramowania w zakresie handlu 
cyfrowego (e-commerce), Tworzenie oraz zarządzanie stro-
nami internetowymi i portalami internetowymi.

(210) 534560 (220) 2021 09 30
(731) LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Talent POINT

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, 42 Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 534562 (220) 2021 09 30
(731) BAJKA TOMASZ, Września
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIMA - MUSIC

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.17, 07.01.08, 07.01.24, 24.17.12
(510), (511) 37 Instalowanie oraz naprawa systemów klima-
tyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, 41 Didżeje 
na przyjęcia i imprezy specjalne.

(210) 534563 (220) 2021 09 30
(731) FINELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZERWONA SKARBONKA

(531) 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 29.01.14, 27.05.01, 24.05.07
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen, Porównywanie 
usług finansowych online.

(210) 534568 (220) 2021 09 28
(731) ELWART BARBARA, ELWART TADEUSZ SPÓŁKA 

CYWILNA, Chałupy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chałupy 6

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.06, 01.03.18, 06.06.03, 
06.07.07

(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna, Ko-
stiumy kąpielowe, Kąpielówki, Daszki [nakrycia głowy], Czap-
ki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia gło-
wy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież 
dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, 
Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież 
futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], 
Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy 
[odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], 
Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełnia-
na, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież 
dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski 
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardy-
na [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulo-
wery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], 
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], 
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież 
w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież 
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Let-
nie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki 
druhen, Cheongsams (chińskie sukienki), Łużne sukienki cią-
żowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, 
Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, 
Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, 
Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki 
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie 
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule 
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z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule 
nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, 
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie 
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie 
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie 
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-
-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy 
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowa-
tymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, 
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry 
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny 
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zi-
mowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze 
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skó-
rzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, 
Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciar-
skie, Kurtki bluzy, Ocieplane kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie 
kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki 
bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie 
luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bos-
manki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, 
Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czap-
ki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki 
z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelu-
sze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrza-
ne, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kape-
lusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, 
Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i eto-
le, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty 
na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie 
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majt-
ki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecię-
cych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkar-
skie, Obuwie gimnastyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bie-
lizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trze-
cich do zakupu odzieży, Usługi reklamowe w zakresie odzie-
ży, 41 Wynajem sprzętu sportowego, Kursy szkoleniowe, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia edukacyjne, 
Szkolenia sportowe, Nauczanie i szkolenia, Szkolenie i in-
struktaż, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizowa-
nie programów szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów 
szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szko-
lenia ruchowe dla dzieci, Pokazy [do celów szkoleniowych], 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Kursy szko-
leniowe z zakwaterowaniem, Szkolenia w zakresie zajęć 
sportowych, Wynajem desek surfingowych, Wynajem ma-
szyn i urządzeń rozrywkowych, Wynajem sprzętu sportowe-
go do nurkowania, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów 
sportowych, Wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, 
Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Wypożyczanie 
sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie sprzętu sportowego 
lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Prowadzenie kursów instruktażowych, Organi-
zowanie kursów instruktażowych, Nauczanie, trening i in-
struktaż sportowy, Zapewnianie instruktażu związanego 
z ćwiczeniami, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 
Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Zapewnianie in-
struktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Prowa-
dzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkolenio-
wych dla młodych ludzi i dorosłych, Nauczanie, Nauczanie 
w dziedzinie wychowania fizycznego, Usługi w zakresie edu-
kacji i nauczania, 43 Rezerwacja miejsc na kempingach, Udo-
stępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep 
kempingowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przy-
czep kempingowych, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie 
terenów i sprzętu kempingowego, Zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego, Tymczasowe zakwaterowa-
nie, Rezerwacja zakwaterowania, Usługi biur zakwaterowa-
nia, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostęp-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwate-
rowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania 
tymczasowego, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowa-
nia w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, 
Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w za-
kresie zakwaterowania, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwate-
rowania wakacyjnego, Usługi rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji 
zakwaterowania, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Świadczenie usług informacyj-
nych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz 
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla 
podróżnych, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie zakwaterowania tymczasowego, Udzielanie informacji 
online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wa-
kacji, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i na-
poje], Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Wynajem 
lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpo-
średniego spożycia, Usługi restauracyjne, Restauracje dla tu-
rystów, Usługi kawiarni, Bary, Usługi barowe, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Dostarczanie informacji o usługach ba-
rów, Usługi barów typu fast-food na wynos, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, Wypożyczanie łóżek, Wypożycza-
nie umeblowania, Wypożyczanie dużych namiotów, Wypo-
życzanie urządzeń gastronomicznych, Wypożyczanie wypo-
sażenia barowego, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzew-
czych, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Wypożycza-
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nie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, Wypożycza-
nie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wypożyczanie 
namiotów, Wynajem konstrukcji namiotowych, Usługi w za-
kresie kwater wczasowych, Wynajmowanie pokoi, Wynajem 
budynków przenośnych, Organizowanie i udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Wynajem mebli, bielizny sto-
łowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w bi-
strach, Pizzerie, Puby, Stołówki, Snack-bary.

(210) 534569 (220) 2021 09 28
(731) WOŹNIAK AGATA FRESH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) psikawka

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.09, 03.01.16, 03.01.24, 11.03.04
(510), (511) 43 Kawiarnia, pomieszczenia dla zwierząt.

(210) 534573 (220) 2021 09 28
(731) WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 26.01.01, 
26.01.15

(510), (511) 16 Powieści, Powieści graficzne, Powieści gra-
ficzne typu manga, Komiksy japońskie [manga], Komiksy, Ko-
miksy [książki], 41 Udostępnianie on-line komiksów i powie-
ści graficznych nie do pobrania, Usługi klubów książki udzie-
lających informacji z zakresu książek, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie audiobooków, 
Wydawanie czasopism.

(210) 534575 (220) 2021 09 28
(731) KANCELARIA PRAWNA RPMS STANISZEWSKI  

& WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RPMS
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo podatko-
we [rachunkowość], Usługi doradztwa biznesowego, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo dotyczące zby-
wania firm, Doradztwo związane z audytem, Doradztwo 
gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie tożsamości 
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Do-
radztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo 

w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo księgowe w za-
kresie podatków, Doradztwo i informacja dotycząca rachun-
kowości, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, 
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podat-
kowe, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 
Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, Do-
radztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zbyć, Doradztwo dla kadry kierowniczej w za-
kresie franchisingu, Doradztwo księgowe w zakresie sporzą-
dzania zeznań podatkowych, Doradztwo i konsultacje bizne-
sowe w zakresie franchisingu, Pomoc i doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji 
przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie przygotowy-
wania i przeprowadzania transakcji handlowych, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypła-
calnością, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw 
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finanso-
wej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi doradztwa 
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem fran-
czyz, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i jej organizacji, Usługi pośrednictwa i do-
radztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, 36 Doradcze usługi zarządzania finanso-
wego, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Do-
radztwo dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące poży-
czek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo 
finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Do-
radztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, Do-
radztwo finansowe w zakresie franchisingu, Doradztwo fi-
nansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych 
transakcji płatniczych, Doradztwo finansowe związane z in-
westowaniem w infrastrukturę, Doradztwo finansowe zwią-
zane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo finan-
sowe związane z usługami kredytów studenckich, Doradz-
two finansowe związane z pożyczkami, Doradztwo finanso-
we związane z usługami kredytowymi, Doradztwo i analiza 
finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, 
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Do-
radztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradz-
two w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach pa-
pierów wartościowych, Doradztwo w zakresie długów, Do-
radztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie infor-
macji dotyczących faktoringu długów, Dostarczanie infor-
macji dotyczących kursów wymiany walut, Finansowe usługi 
konsultingowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, Konsultacje podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie ze-
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znań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, 
Ocena podatkowa, Oceny finansowe, Odzyskiwanie zale-
głych długów, Planowanie finansów w zakresie podatków, 
Porady w zakresie wyceny finansowej, Porady w zakresie 
oceny finansowej, Prognozy finansowe, Profesjonalne usługi 
konsultacyjne dotyczące finansów, Skomputeryzowane 
usługi doradztwa finansowego, Udzielanie informacji finan-
sowych, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomo-
ści, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finan-
sowymi, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi 
doradcze w zakresie funduszy wspólnego inwestowania, 
Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Usługi do-
radcze w zakresie funduszy wzajemnych, Usługi doradcze 
w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], Usługi do-
radcze w zakresie międzynarodowych papierów wartościo-
wych, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi do-
radztwa emerytalnego, Usługi doradztwa finansowego 
w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi doradztwa finanso-
wego związane z niewypłacalnością, Usługi doradztwa in-
westycyjnego i planowania finansowego, Usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie 
analiz finansowych, Usługi w zakresie ocen finansowych, 
Usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, 
Usługi w zakresie zarządzania finansami, Windykacja należ-
ności i odzyskiwanie długów, Windykacja należności i odzysk 
długu, Windykacja, 45 Audyty zgodności z prawem, Badania 
prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania 
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo 
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradz-
two dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo doty-
czące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczą-
ce udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo dotyczą-
ce własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo 
prawne związane z prawami własności intelektualnej, Do-
radztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Do-
radztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradz-
two w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo w sporach 
sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych fran-
szyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo w zakre-
sie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami au-
torskimi, Doradztwo związane z ochroną patentową, Do-
radztwo związane z ochroną znaków towarowych, Doradz-
two związane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradz-
two związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo zwią-
zane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo zwią-
zane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związa-
ne z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarzą-
dzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Do-
starczanie informacji prawnych, Egzekucja testamentów, Eg-
zekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowa-
nie praw do znaków towarowych, Fachowe usługi doradcze 
dotyczące praw własności intelektualnej, Kompilacja infor-
macji prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności z przepi-
sami dotyczącymi ochrony danych, Konsultacje z zakresu 
zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie baz 
danych [usługi prawne], Licencjonowanie gier komputero-
wych, Licencjonowanie komputerów, Licencjonowanie kon-
cepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie ma-
teriałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], 
Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], 
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Licen-
cjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne], Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie pa-
tentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjo-
nowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowa-

nie prac muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw do fil-
mów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie 
praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektu-
alnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Li-
cencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autor-
skich [usługi prawne], Licencjonowanie technologii, Licen-
cjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Li-
cencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 
Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie 
zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie zastosowań pa-
tentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towa-
rowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Mediacje, 
Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów do-
radztwa prawnego, Monitorowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona 
praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej, Organi-
zowanie świadczenia usług prawnych, Oznakowanie zabez-
pieczające towarów, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne 
w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach praw-
nych, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchi-
singu, Profesjonalne usługi doradcze związane z narusze-
niem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze doty-
czące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze zwią-
zane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Przenosze-
nie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, Przygoto-
wywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, 
Przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem progra-
mów telewizji kablowej, Rejestracja nazw domen w celu 
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, 
Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników 
w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Rejestrowa-
nie nazw domen, Rejestrowanie nazw domen [usługi praw-
ne], Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o re-
jestrację wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Spo-
rządzanie protokołów sądowych, Sprawdzanie standardów 
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regula-
cjami, Usługi pomocy w sprawach spornych, Świadczenie 
usług w zakresie badań prawnych, Udostępnianie informacji 
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności 
intelektualnej, Udzielanie informacji dotyczących usług 
prawnych, Udzielanie informacji na temat praw własności 
przemysłowej, Udzielanie informacji na temat agencji licen-
cjonujących prawa autorskie, Udzielanie informacji sądo-
wych, Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych 
z prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji osobom trzecim 
na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autor-
skich, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji 
oprogramowania, Udzielanie opinii prawnych przez eksper-
tów, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi arbitrażo-
we, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi 
arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi asy-
stentów prawnych, Usługi badań prawnych i sądowych 
w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi biegłych sądo-
wych, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubez-
pieczeniowymi, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania 
własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie nazw 
domen, Usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, 
Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi 
doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi 



70 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT43/2021

doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z reje-
stracją, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta 
[doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami 
autorskimi, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektu-
alnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, Usługi do-
radztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, 
Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej w dzie-
dzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-
-profit, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem 
standardów, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne. 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi informacji politycznych, Usługi informacyjne w odnie-
sieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie 
standardów handlowych, Usługi kancelarii patentowych, 
Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usłu-
gi prawne], Usługi licencjonowania związane z prawami 
do przedstawień [usługi prawne], Usługi mediacyjne w spo-
rach małżeńskich, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
monitorowania znaków towarowych, Usługi monitorowania 
znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi praw-
ne, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektu-
alnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektual-
nej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towaro-
wych, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi praw-
ne pro bono, Usługi prawne świadczone w związku z proce-
sami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi 
prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie testa-
mentów, Usługi prawne w zakresie procedur związanych 
z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne w zakre-
sie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawa-
mi własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wyko-
rzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania 
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licen-
cyjnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, Usługi prawne związane z licencjonowa-
niem praw autorskich, Usługi prawne związane z ochroną 
i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmo-
wych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi praw-
ne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi 
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi 
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i pra-
wami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usłu-
gi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do dru-
ków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich 
do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją praw wła-
sności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne zwią-
zane z eksploatacją praw do emisji, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne 
związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związa-
nych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i mu-
zycznymi, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, Usługi prawne związane z roszczeniami 
z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, 
Usługi rejestracyjne [prawne], Usługi rzeczników patento-
wych, Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpie-
czeństwa, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie badań i docho-
dzeń prawniczych, Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie mediacji, 
Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, Usługi w zakresie 
ochrony objęte umową, Usługi w zakresie pomocy prawnej, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie reje-
stracji nazw domen, Usługi w zakresie sporów sądowych, 
Usługi w zakresie wydawania licencji, Usługi wsparcia praw-

nego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, 
Usługi związane z ochroną własności przemysłowej, Usługi 
związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], 
Usługi związane z własnością intelektualną, Uwierzytelnianie 
dokumentów prawnych, Licencjonowanie własności intelek-
tualnej, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie 
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Zarządzanie patenta-
mi, Zarządzanie prawami autorskimi twórców, Zarządzanie 
prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności prze-
mysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie prawami wła-
sności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie własnością intelektualną, Zarządzanie 
własnością przemysłową, Zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 534577 (220) 2021 09 28
(731) ZDZIARSKI SZYMON NEOPAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEOPAK
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i kar-
ton, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka 
kartonowe, Przemysłowy papier i karton, Kartony do dostar-
czania towarów, Karton do wycinania szablonów, Kartono-
we pudełka do pakowania, Tablice reklamowe z kartonu, 
Maty stołowe z kartonu, Kartony do pakowania, Pudełka 
kartonowe, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rol-
ki kartonowe, Karton opakowaniowy, Pudełka z papieru 
lub kartonu, Pojemniki kartonowe do pakowania, Kartony 
z tektury do pakowania, Wypełnienie z papieru lub karto-
nu, Materiały do pakowania z kartonu, Materiały opakowa-
niowe wykonane z kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, Kar-
tonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Torby papierowe, Torby na prezenty, Torby pa-
pierowe do pakowania, Worki i torby papierowe, Wyściełane 
torby tekturowe, Wyściełane torby papierowe, Torby z fo-
lii bąbelkowej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych 
do owijania, Folia bąbelkowa do pakowania, Torby wyście-
łane folią bąbelkową do pakowania, Papier, Taśmy papiero-
we, Taśma klejąca, Podajniki do taśmy klejącej, Taśmy klejące 
do pakowania, Taśma klejąca pakowa papierowa, Koperty, 
Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, Koperty papierowe do pakowania, Koper-
ty z tworzyw sztucznych, Koperty na butelki z kartonu lub 
papieru, Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Folia, 
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia do pakowania 
prezentów, Folia spożywcza, Worki na śmieci, Worki papie-
rowe, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, Wyściółki 
do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucz-
nych, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Artykuły biurowe, 
Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Aplikacje z papieru, 
Atramenty, Bibuły, Artykuły piśmiennicze, Artykuły do pisa-
nia i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisania, Bloczki 
do notowania, Broszury, Cyrkle, Datowniki, Dekoracje na stół 
z papieru, Druki, Dziurkacze [artykuły biurowe], Emblematy 
papierowe, Etui na przybory do pisania, Etykietki na prezen-
ty, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Fiszki, Folie kleją-
ce do artykułów papierniczych, Gilotyny do papieru, Gumki, 
Kalendarze, Kalka kopiująca, Kartki z życzeniami, Karty, Klej 
biurowy, Kołonotatniki, Kolorowe długopisy, Kreda, Korekto-
ry w płynie do dokumentów, Koszulki do przechowywania 
zbiorów, Kredki do kolorowania, Książki, Księgi gości, Linijki, 
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Maszyny biurowe, Markery, pisaki, Materiały drukarskie i in-
troligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały do opakowywania, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtra-
cyjne z papieru, Naklejki, Niszczarki dokumentów [maszyny 
biurowe], Notesy, Notatniki, Obrazy, Obwoluty na dokumen-
ty, Ołówki, Organizery na biurko, Pastele, Pędzle, Pergamin, 
Pinezki, Pióra i długopisy, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: karton, 
opakowania kartonowe, papier i karton, pudła opakowanio-
we [kartonowe], składane pudełka kartonowe, przemysłowy 
papier i karton, kartony do dostarczania towarów, karton 
do wycinania szablonów, kartonowe pudełka do pakowania, 
tablice reklamowe z kartonu, maty stołowe z kartonu, karto-
ny do pakowania, pudełka kartonowe, pudła kartonowe, po-
jemniki kartonowe, rolki kartonowe, karton opakowaniowy, 
pudełka z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe do pa-
kowania, kartony z tektury do pakowania, wypełnienie z pa-
pieru lub kartonu, materiały do pakowania z kartonu, mate-
riały opakowaniowe wykonane z kartonu, etykiety z papieru 
lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, w formie 
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie skła-
danej, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, torby papierowe, torby na prezenty, 
torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe, 
wyściełane torby tekturowe, wyściełane torby papierowe, 
torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw 
sztucznych do owijania, folia bąbelkowa do pakowania, tor-
by wyściełane folią bąbelkową do pakowania, papier, taśmy 
papierowe, taśma klejąca, podajniki do taśmy klejącej, taśmy 
klejące do pakowania, taśma klejąca pakowa papierowa, ko-
perty, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, koperty papierowe do pakowania, 
koperty z tworzyw sztucznych, koperty na butelki z kartonu 
lub papieru, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, 
folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia do pako-
wania prezentów, folia spożywcza, worki na śmieci, worki 
papierowe, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wy-
ściółki do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw 
sztucznych, afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], arku-
sze z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły biurowe, 
arkusze papieru [artykuły papiernicze], aplikacje z papieru, 
atramenty, bibuły, artykuły piśmiennicze, artykuły do pisa-
nia i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, bloczki 
do notowania, broszury, cyrkle, datowniki, dekoracje na stół 
z papieru, druki, dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy 
papierowe, etui na przybory do pisania, etykietki na prezen-
ty, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], fiszki, folie kleją-
ce do artykułów papierniczych, gilotyny do papieru, gumki, 
kalendarze, kalka kopiująca, kartki z życzeniami, karty, klej 
biurowy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, kreda, korekto-
ry w płynie do dokumentów, koszulki do przechowywania 
zbiorów, kredki do kolorowania, książki, księgi gości, linijki, 
maszyny biurowe, markery, pisaki, materiały drukarskie i in-
troligatorskie, materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, materiały do opakowywania, 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtra-
cyjne z papieru, naklejki, niszczarki dokumentów [maszyny 
biurowe], notesy, notatniki, obrazy, obwoluty na dokumenty, 
ołówki, organizery na biurko, pastele, pędzle, pergamin, pi-
nezki, pióra i długopisy, piórniki, kleje [klejenie], kleje do po-
kryć dachowych nakładane na gorąco, rękawice ścierne, 
mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji paznokci, 
sztućce, plandeki ochronne, rękawice ogniotrwałe, urządze-
nia do dezynfekcji, wózki, wózki narzędziowe, wózki zwrot-

ne, taczki, zszywacze, kokardy papierowe, rękawice izolacyj-
ne, węże, taśmy izolacyjne, słomki do picia, mopy, plandeki, 
nici syntetyczne, nici skręcane, taśmy tapicerskie, elastyczne 
wstążki, wstążki ozdobne, kokardy, rozety.

(210) 534579 (220) 2021 09 30
(731) BUDNIEWSKI JACEK, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRANO okna | drzwi |  rolety | bramy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 6 Drzwi i okna metalowe, Kratki wentylacyj-
ne (z metalu) do montowania w oknach, Metalowe blo-
kady do zamków na oknach, Metalowe, dachowe okna 
półkoliste [okna], Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, Metalowe ekrany przeciw owadom montowa-
ne na oknach, Metalowe okna, Metalowe okna dachowe, 
Metalowe okna dachowe w kształcie kopuły, Metalowe 
okna podnoszone, Metalowe okna świetlikowe do użytku 
w budynkach, Metalowe świetliki [okna], Okna aluminiowe, 
Okna dachowe metalowe, Okna metalowe, Okna pancer-
ne posiadające ramy metalowe, Okna ścienne z metalu, 
Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, 
Świetliki [okna] z metalu do użycia w budownictwie, Świe-
tliki [okna] z metalu do celów budowlanych, Aluminiowe 
drzwi do mieszkań, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Drzwi 
aluminiowe, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Drzwi 
(Futryny do -) metalowe, Drzwi metalowe, Drzwi metalowe 
do budynków, Drzwi metalowe do garaży, Drzwi metalowe 
do kas pancernych, Drzwi metalowe do użytku wewnątrz 
pomieszczeń, Drzwi metalowe garażowe, Drzwi ogrodowe 
(Metalowe obramowania -), Drzwi przesuwne (Rolki, pro-
wadnice do -), Drzwi (Urządzenia do otwierania -) nieelek-
tryczne, Drzwi wahadłowe metalowe, Drzwi (Zasuwy do -) 
metalowe, Drzwi zwijane, metalowe, Drzwiowe (Futryny -) 
metalowe, Drzwiowe (Ościeżnice -) metalowe, Elementy 
drzwiowe metalowe, Framugi drzwi metalowe, Futryny 
do drzwi metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Metalo-
we drzwi bezpieczeństwa, Metalowe drzwi do garaży, Me-
talowe drzwi do ogrodu, Metalowe drzwi harmonijkowe, 
Metalowe drzwi izolujące, Metalowe drzwi ogrodowe, Me-
talowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi przeciwpożaro-
we, Metalowe drzwi przesuwane do budynków, Metalowe 
drzwi przesuwne, Metalowe drzwi roletowe do celów bez-
pieczeństwa, Metalowe drzwi składane, Metalowe drzwi 
z siatką, Metalowe drzwi zwijane, Metalowe drzwi zwi-
jane o właściwościach izolacyjnych, Metalowe elementy 
do hamowania drzwi, Metalowe elementy drzwi, Metalo-
we elementy umożliwiające popychanie drzwi, Metalowe 
obramowania drzwi, Metalowe odbojniki drzwiowe, Me-
talowe okucia do drzwi, Metalowe okucia zabezpieczające 
do drzwi, Metalowe ościeżnice do drzwi, Metalowe osłony 
do drzwi, Metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, 
Metalowe urządzenia zamykające do drzwi, Ognioodpor-
ne drzwi metalowe, Ogniotrwałe drzwi z metalu, Okucia 
do drzwi metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalo-
we, Oszklone drzwi metalowe, Pancerne drzwi metalowe, 
Rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, Rolety zewnętrzne 
metalowe, Rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, 
Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Rolety metalowe, 
19 Dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów nie-
metalowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
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okienne, Niemetalowe okna świetlikowe do budynków, 
Okna dachowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane 
z tworzyw sztucznych, Okna niemetalowe, Okna pan-
cerne posiadające niemetalowe ramy, Okna przesuwne 
w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Okna świetlikowe 
wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku 
w budynkach, Okna szklane, Okna winylowe, Okna żalu-
zjowe niemetalowe, Okna żaluzjowe ze szkła do budyn-
ków, Skrzynkowe (Okna -) niemetalowe, Drzwi do garaży 
(nie z metalu), Drzwi drewniane, Drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, 
Drzwi lustrzane, Drzwi niemetalowe, Drzwi (Niemetalowe 
-) do użytku w garażach, Drzwi ochronne niemetalowe, 
Drzwi ognioodporne niemetalowe, Drzwi ogrodowe [nie-
metalowe ramy], Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi pan-
cerne niemetalowe, Drzwi podnoszone do góry, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi 
wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykona-
ne z plastiku do budynków, Drzwi winylowe, Drzwi z siatką, 
nie z metalu, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, Drzwiowe 
(Płyty -) niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futry-
ny drzwiowe drewniane, Futryny drzwiowe niemetalowe, 
Futryny (Niemetalowe -) do szklanych drzwi, Harmonijko-
we (Drzwi -) niemetalowe, Niemetalowe drzwi przeciwpo-
żarowe, Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, 
Niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, 
Niemetalowe futryny do drzwi ochronnych do budynków, 
Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Obicia 
drzwi (Niemetalowe -), Obudowy drzwiowe niemetalowe, 
Panele szklane do drzwi, Pionowo unoszone drzwi rolkowe 
[niemetalowe], Szklane drzwi do budynków, Szklane drzwi 
przezroczyste do budynków, Winylowe drzwi przesuwne, 
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 20 Mechanizmy otwiera-
jące okna (Niemetalowe, nieelektryczne -), Nieelektryczne 
urządzenia otwierające okna, niemetalowe, Niemetalowe, 
nieelektryczne mechanizmy otwierające okna, Okna [Role-
ty wewnętrzne -], Okna (Rolety wewnętrzne -), Urządzenia 
otwierające okna (Nieelektryczne -), niemetalowe, Rolety 
do okien, Rolety do użytku wewnętrznego, Rolety okien-
ne, Rolety okienne [wewnętrzne], Rolety wewnętrzne, Rolety 
wewnętrzne okienne, 37 Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, 
Montaż okuć do drzwi, Naprawa ościeżnic drzwiowych.

(210) 534584 (220) 2021 09 30
(731) NAKIELNY WITOLD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIO BAR KAWOWY

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
robami piekarniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni, Kafeterie 
[bufety], Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Restaura-

cje dla turystów, Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, Bary, Snack-bary, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Bary przekąskowe, Usługi barów kawowych, Przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Usługi barów i restauracji, Usługi barów z sokami, Usługi ba-
rowe, Usługi snack-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej 
obsługi, Wypożyczanie wyposażenia barowego.

(210) 534586 (220) 2021 09 29
(731) HEART52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) Wzmacniacz
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyj-
ne, Książki beletrystyczne, Książki niebeletrystyczne, Komiksy 
[książki], Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki 
do rysowania, Książki z plakatami, Książeczki do kolorowania, 
Książki z zadaniami dla dzieci, Afisze, plakaty, Plakaty z karto-
nu, Plakaty z papieru, Czasopisma z plakatami, Plakaty wyko-
nane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Plakaty 
reklamowe, Oprawione plakaty, Publikacje edukacyjne, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Ilustrowane 
mapy ścienne do celów edukacyjnych, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruk-
tażowe, Podręczniki edukacyjne, Modele trójwymiarowe 
do celów edukacyjnych, Drukowane materiały ilustracyjne, 
Drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, 
28 Gry, Gry elektroniczne, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
Gry automatyczne, Gry planszowe, Gry quizowe, Gry - łami-
główki, Gry karciane, Gry muzyczne, Gry mechaniczne, Gry 
fabularne, Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry 
edukacyjne dla dzieci, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zesta-
wy gier planszowych, Zestawy do zabawy, Zabawki przysto-
sowane do celów edukacyjnych, Elektroniczne urządzenia 
do gier edukacyjnych dla dzieci, Zabawki rozwojowe dla 
niemowląt, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie następujących towarów: książki, książki edukacyjne, 
książki informacyjne, książki beletrystyczne, książki niebe-
letrystyczne, komiksy [książki], książki z obrazkami, książki 
z opowiadaniami, książki do rysowania, książki z plakatami, 
książeczki do kolorowania, książki z zadaniami dla dzieci, 
afisze, plakaty, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, czasopi-
sma z plakatami, plakaty wykonane z papieru, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, plakaty reklamowe, oprawione plaka-
ty, publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 
materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, ilustrowane mapy ścienne do celów eduka-
cyjnych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, ma-
teriały edukacyjne i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, 
modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, drukowane 
materiały ilustracyjne, drukowane opowieści przedstawione 
w formie ilustrowanej, gry, gry elektroniczne, gry towarzy-
skie, gry sportowe, gry automatyczne, gry planszowe, gry 
quizowe, gry - łamigłówki, gry karciane, gry muzyczne, gry 
mechaniczne, gry fabularne, edukacyjne gry elektroniczne, 
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, zabawki, zabawki 
edukacyjne, zestawy gier planszowych, zestawy do zabawy, 
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, elektro-
niczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, zabawki 
rozwojowe dla niemowląt.

(210) 534588 (220) 2021 09 30
(731) RWGW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wy-
najmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mością, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], 37 Budownictwo.

(210) 534594 (220) 2021 09 30
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STÓŁ SOŁTYSA

(531) 02.01.11, 02.01.23, 11.01.01, 11.01.03, 25.01.19, 26.05.14, 
27.05.01

(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 534595 (220) 2021 09 30
(731) RWGW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA WNĘTRZ

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wy-
najmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mością, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 Budownictwo.

(210) 534612 (220) 2021 09 29
(731) HEART52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZMACNIACZ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.04, 16.01.25, 02.09.01, 02.09.04, 
02.09.07, 02.09.08

(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyj-
ne, Książki beletrystyczne, Książki niebeletrystyczne, Komiksy 
[książki], Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki 
do rysowania, Książki z plakatami, Książeczki do kolorowania, 
Książki z zadaniami dla dzieci, Afisze, plakaty, Plakaty z karto-
nu, Plakaty z papieru, Czasopisma z plakatami, Plakaty wyko-
nane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Plakaty 
reklamowe, Oprawione plakaty, Publikacje edukacyjne, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Ilustrowane 
mapy ścienne do celów edukacyjnych, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruk-
tażowe, Podręczniki edukacyjne, Modele trójwymiarowe 
do celów edukacyjnych, Drukowane materiały ilustracyjne, 
Drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, 
28 Gry, Gry elektroniczne, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
Gry automatyczne, Gry planszowe, Gry quizowe, Gry- łami-
główki, Gry karciane, Gry muzyczne, Gry mechaniczne, Gry 
fabularne, Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry 
edukacyjne dla dzieci, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zesta-
wy gier planszowych, Zestawy do zabawy, Zabawki przysto-
sowane do celów edukacyjnych, Elektroniczne urządzenia 
do gier edukacyjnych dla dzieci, Zabawki rozwojowe dla 
niemowląt, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie następujących towarów: książki, książki edukacyjne, 
książki informacyjne, książki beletrystyczne, książki niebe-
letrystyczne, komiksy [książki], książki z obrazkami, książki 
z opowiadaniami, książki do rysowania, książki z plakatami, 
książeczki do kolorowania, książki z zadaniami dla dzieci, 
afisze, plakaty, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, czasopi-
sma z plakatami, plakaty wykonane z papieru, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, plakaty reklamowe, oprawione plaka-
ty, publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 
materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, ilustrowane mapy ścienne do celów eduka-
cyjnych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, ma-
teriały edukacyjne i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, 
modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, drukowane 
materiały ilustracyjne, drukowane opowieści przedstawione 
w formie ilustrowanej, gry, gry elektroniczne, gry towarzy-
skie, gry sportowe, gry automatyczne, gry planszowe, gry 
quizowe, gry- łamigłówki, gry karciane, gry muzyczne, gry 
mechaniczne, gry fabularne, edukacyjne gry elektroniczne, 
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, zabawki, zabawki 
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edukacyjne, zestawy gier planszowych, zestawy do zabawy, 
zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, elektro-
niczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, zabawki 
rozwojowe dla niemowląt .

(210) 534613 (220) 2021 09 29
(731) HĘDZELEK MATEUSZ CANDEO BIS, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 02.09.10
(510), (511) 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Kon-
sultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatolo-
gia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie infor-
macji na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usłu-
gi czyszczenia zębów, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, Zabiegi 
higieniczne dla ludzi.

(210) 534614 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Samba
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534615 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szkuner
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534616 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szekla
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534618 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Skiper
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534620 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kosmo
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534622 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kornet
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534623 (220) 2021 09 30
(731) HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Henryków-Urocze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO EKSPANDY

(531) 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 30 Zboża.

(210) 534631 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Putere
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534632 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Defendor
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534634 (220) 2021 09 29
(731) HĘDZELEK MATEUSZ CANDEO BIS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANDEO

(531) 02.09.10, 26.11.13, 27.05.05
(510), (511) 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Kon-
sultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatolo-
gia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie infor-
macji na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usłu-
gi czyszczenia zębów, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, Zabiegi 
higieniczne dla ludzi.

(210) 534635 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Flomid
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534637 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Irokez
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
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(210) 534638 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trivino
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534640 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hapi
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534641 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Turango
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534642 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Metida
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534644 (220) 2021 09 30
(731) CHŁAPEK WOJCIECH CELIK, Lipowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia wyspecjalizowanych 
sklepów i sprzedaż detaliczna: karmy i pożywienia dla psów, 
kotów i innych zwierząt domowych, sucharów dla psów, po-
karmu dla zwierząt domowych, artykułów jadalnych do żu-
cia dla zwierząt, Usługi sprzedaży prowadzonej przez domy 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet: pokarmu dla zwierząt 
domowych, karmy i pożywienia dla psów, kotów i innych 
zwierząt domowych, paszy dla zwierząt hodowlanych, ar-
tykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, dodatków do pasz 
nie do celów leczniczych, pasz dla zwierząt tucznych, spo-
żywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, Usługi agen-
tów zajmujących się sprzedażą, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udzielanie han-
dlowych informacji i porad konsumentom, Reklama, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej: 
pokarmu dla zwierząt domowych, karmy i pożywienia dla 
psów, kotów i innych zwierząt domowych, paszy dla zwie-
rząt hodowlanych, artykułów jadalnych do żucia dla zwie-
rząt, dodatków do pasz nie do celów leczniczych, pasz dla 
zwierząt tucznych, spożywczych pasz wzmacniających dla 
zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych, karmy i poży-

wienia dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwie-
rząt domowych.

(210) 534645 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Taizza
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534646 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Huron
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534647 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Doraltes
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534649 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Gamelan
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534650 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zaprawian
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534651 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Triter
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534652 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tresser
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210) 534653 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cyprosejfner
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.
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(210) 534654 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Izoksasejfner
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534657 (220) 2021 10 01
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VECTOR SMART
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Paski do zegarków przeka-
zujące dane do innych urządzeń elektronicznych, Paski do ze-
garków do przekazywania danych smartfonom, Skompute-
ryzowane zegary z funkcją rozpoznawania linii papilarnych, 
Smartfony w kształcie zegarka, 14 Akcesoria do zegarków, 
Artykuły zegarmistrzowskie, Chronografy [zegarki], Czasomie-
rze [zegarki], Części do zegarków, Części do zegarów, Części 
mechanizmów zegarowych, Bransolety do zegarków, Branso-
lety i zegarki połączone, Mechanizmy do zegarów i zegarków, 
Zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki chronometryczne, 
Wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, Biżuteria i wyroby jubiler-
skie, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 534663 (220) 2021 10 01
(731) GOODCOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goodcold

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport, Przewożenie i dostarczanie to-
warów, Transport drogowy, Transport i dostawy towarów, 
Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi w zakresie 
transportu drogowego, 43 Kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 534675 (220) 2021 10 01
(731) ŻMUDA PATRYCJA EMRA WOOD, Dębica
(540) (znak słowny)
(540) EMRA WOOD
(510), (511) 20 Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Me-
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Budy, kojce i lego-
wiska dla zwierząt domowych, Pojemniki, spinacze i uchwyty 
do nich, niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie.

(210) 534676 (220) 2021 10 01
(731) BEST FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) LAFFA BAKERY

(531) 08.01.03, 08.01.04, 08.01.08, 26.11.03, 26.01.05, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 Chleb i bułki, Bułki z nadzieniem, Chleb, Chleb 
bezdrożdżowy, Ciasto na wypieki, Wyroby piekarnicze, Wy-
roby cukiernicze, Ciastka, Ciasta, Wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, Przyprawy, Sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Kakaowe napoje, Herbaty, Makarony, Kawa, 43 Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 534677 (220) 2021 10 01
(731) ROZYNEK MATEUSZ KALADIRION, Wroniawy
(540) (znak słowny)
(540) KALADIRION
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, 
Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i arty-
kuły dentystyczne, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria 
(Przyrządy -), Przyrządy chronologiczne, Przyrządy zegarmi-
strzowskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby 
jubilerskie [biżuteria], 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, 
Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, Laski do chodzenia, Parasolki 
i parasole (duże), 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 41 Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie 
tłumaczeń pisemnych.

(210) 534683 (220) 2021 10 02
(731) MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MARTINO CONTTI
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui 
na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui 
na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertów-
ki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, 
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Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla 
mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiew-
ki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe 
torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby spor-
towe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, 
Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Wa-
lizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Bie-
lizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki 
sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krót-
kim rękawem, Kurtki bluzy, Spodnie, Nakrycia głowy, Kurtki, 
Odzież, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, 
szale na głowę, Dżinsy, Golfy, Koszulki polo, Koszulki spor-
towe z krótkimi rękawami, Krótkie spodnie, Maski ochronne 
[odzież], Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęścio-
we, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Podomki 
[szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, 
Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki 
damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie torebek.

(210) 534684 (220) 2021 10 02
(731) MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC MARTINO CONTTI MILANO

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui 
na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui 
na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertów-
ki, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, 
Kufry bagażowe, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla 
mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiew-
ki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe 
torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby spor-
towe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, 
Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Wa-
lizki, Walizy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Bie-
lizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki 
sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krót-
kim rękawem, Kurtki bluzy, Spodnie, Nakrycia głowy, Kurtki, 
Odzież, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, 

Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, 
szale na głowę, Dżinsy, Golfy, Koszulki polo, Koszulki spor-
towe z krótkimi rękawami, Krótkie spodnie, Maski ochronne 
[odzież], Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych 
właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęścio-
we, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Podomki 
[szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, 
Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki 
damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie torebek.

(210) 534687 (220) 2021 10 02
(731) PP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYGODY. PRZEDSIĘBIORCÓW

(531) 24.17.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerun-
ku firmy, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakre-
sie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie marketingu, 
Konsultacje w zakresie oceny rynku, Usługi doradztwa bizne-
sowego, Produkcja filmów reklamowych, Dostarczanie biz-
nesowych informacji marketingowych, 41 Produkcja filmów, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Nauczanie i szkolenia, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobra-
nia), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Usługi nauki 
na odległość świadczone online, Udzielanie informacji edu-
kacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za po-
średnictwem Internetu, Organizacja webinariów.

(210) 534688 (220) 2021 10 02
(731) SZTUBA DOROTA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ale Agentka!
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wi-
deo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na nośnikach, 36 Wynajem nieruchomości, 
Agencje nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Dzier-
żawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nie-
ruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi 
wyceny nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], 
Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nierucho-
mości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie 
inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi powierni-
cze w zakresie nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządza-
nia nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nie-
ruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi wykazów nieruchomości związanych 
z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi 
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty-
cjami w majątek nieruchomy, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, Maklerstwo w zakresie akcji, 
Usługi powiernicze w zakresie akcji, Skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne dotyczące akcji, Usługi maklerskie w zakresie 
akcji, Usługi finansowe w zakresie akcji, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku akcji, Usługi pośrednictwa w zakresie ak-
cji spółki, Maklerstwo w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych 
i innych papierów wartościowych, Usługi planowania w zakre-
sie akcji, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Inwestowa-
nie kapitału w nieruchomości, Doradztwo finansowe związa-
ne z inwestowaniem w nieruchomości.

(210) 534689 (220) 2021 10 02
(731) KOZIOŁKIEWICZ MATEUSZ METACH, Strzelin
(540) (znak słowny)
(540) METACH
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje, Prefabrykowane kon-
strukcje metalowe, Metalowe konstrukcje jednoszynowe, 
Drobne wyroby metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], 
Modułowe konstrukcje metalowe, Skrzynie [konstrukcje meta-
lowe], Ganki metalowe [konstrukcje], Rampy metalowe [kon-
strukcje], Półki metalowe [konstrukcje], Konstrukcje przenośne 
metalowe, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], Metalo-
we konstrukcje podporowe do banerów, Modułowe przeno-
śne konstrukcje budowlane [metalowe], 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towa-
rów: metalowe konstrukcje, prefabrykowane konstrukcje me-
talowe, metalowe konstrukcje jednoszynowe, drobne wyroby 
metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], modułowe 
konstrukcje metalowe, skrzynie [konstrukcje metalowe], ganki 
metalowe [konstrukcje], rampy metalowe [konstrukcje], zada-
szenia metalowe [konstrukcje], półki metalowe [konstrukcje], 
konstrukcje przenośne metalowe, metalowe słupy reklamowe 
[konstrukcje], metalowe konstrukcje podporowe do banerów, 
modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe].

(210) 534690 (220) 2021 10 02
(731) KOZIOŁKIEWICZ MATEUSZ METACH, Strzelin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METACH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje, Prefabrykowane kon-
strukcje metalowe, Metalowe konstrukcje jednoszynowe, 
Drobne wyroby metalowe, Zadaszenia metalowe [konstruk-
cje], Modułowe konstrukcje metalowe, Skrzynie [konstrukcje 
metalowe], Ganki metalowe [konstrukcje], Rampy metalowe 
[konstrukcje], Półki metalowe [konstrukcje], Konstrukcje prze-
nośne metalowe, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], 
Metalowe konstrukcje podporowe do banerów, Modułowe 
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet nastę-
pujących towarów: metalowe konstrukcje, prefabrykowane 
konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje jednoszyno-
we, drobne wyroby metalowe, zadaszenia metalowe [kon-
strukcje], modułowe konstrukcje metalowe, skrzynie [kon-
strukcje metalowe], ganki metalowe [konstrukcje], rampy 
metalowe [konstrukcje], zadaszenia metalowe [konstrukcje], 
półki metalowe [konstrukcje], konstrukcje przenośne meta-
lowe, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe 
konstrukcje podporowe do banerów, modułowe przenośne 
konstrukcje budowlane [metalowe].

(210) 534691 (220) 2021 10 02
(731) E.S. BACCHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE ALCHEMIST GRILL & COCKTAIL

(531) 01.15.05, 19.11.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe restauracjami, 
43 Usługi restauracyjne, Usługi barów restauracji, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Winiarnie, Bary, Kawiarnie, Koktajlbary, Usługi barmanów.

(210) 534692 (220) 2021 10 02
(731) E.S. BACCHUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) The Alchemist
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe restauracjami, 
43 Usługi restauracyjne, Usługi barów restauracji, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Winiarnie, Bary, Kawiarnie, Koktajlbary, Usługi barmanów.

(210) 534694 (220) 2021 10 02
(731) AH HARDT SPÓŁKA JAWNA, Cholerzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AH HARDT SYSTEMY ODGROMOWE
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(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Instalacja odgromowa [piorunochrony], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie 
następujących towarów: drobne wyroby metalowe, drut, 
taśma stalowa [bednarka], śruby metalowe, metalowe na-
krętki, platerowane stalowe blachy i arkusze, arkusze blachy 
stalowej powlekanej winylem, ocynkowane arkusze blachy 
stalowej, okładziny z blachy cienkiej, blachy stalowe pokry-
te winylem, pręty stalowe, maszyny do formowania drutu, 
maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do wyrobu drutów, 
kable i przewody elektryczne, odgromniki, instalacja odgro-
mowa, instalacje elektryczne, podzespoły komputerowe, 
podzespoły zasilaczy elektrycznych, 37 Instalacja odgrom-
ników, Instalacja urządzeń elektrycznych, Prace budowlane 
w zakresie konstrukcji stalowych, Usługi demontażu, Mon-
taż rusztowań, Rozbiórka rusztowań, Rozbiórka budynków, 
Usługi malarskie, Usługi szklarskie, Sprzątanie budynków 
i terenów przemysłowych, Odśnieżanie, 40 Obróbka mate-
riałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z two-
rzyw sztucznych, Produkcja na zamówienie form (odlewów) 
stosowanych w przemyśle, Produkcja na zamówienie części 
składowych odlewanych.

(210) 534719 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kumix
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534720 (220) 2021 10 04
(731) KREFT NATALIA, Orle
(540) (znak słowny)
(540) LANOCHE
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 534721 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kukustar
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534723 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Etonal
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534726 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Betron
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534727 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) BITT
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534728 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fermata
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534729 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Etiuda
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534730 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Vidal
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534731 (220) 2021 09 30
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pacyfik
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210) 534749 (220) 2021 10 04
(731) BOGUCKI PAWEŁ BOGUCKI, Ratułów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA BIESZCZADZKA

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.13.99
(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki [cukierki], Pomadki [cu-
kierki], Wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze [wyroby 
cukiernicze], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: cukierki, karmelki [cu-
kierki], pomadki [cukierki], wyroby cukiernicze, nielecznicze 
słodycze [wyroby cukiernicze].

(210) 534754 (220) 2021 10 04
(731) BOGUCKI PAWEŁ BOGUCKI, Ratułów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KRÓWKA PIENIŃSKA

(531) 01.01.03, 05.01.05, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki jako cukierki, Pomadki jako 
cukierki, Wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze jako wy-
roby cukiernicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
online w zakresie następujących towarów: cukierki, karmelki 
jako cukierki, pomadki jako cukierki, wyroby cukiernicze, nie-
lecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze.

(210) 534770 (220) 2021 10 01
(731) HUDOMIĘT JAKUB, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montessori Kielce ŻŁOBEK NIDO

(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Żłobek dla dzieci.

(210) 534771 (220) 2021 10 01
(731) HUDOMIĘT JAKUB, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montessori Kielce ŻŁOBEK NIDO CENTRUM

(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Żłobek dla dzieci.

(210) 534773 (220) 2021 10 01
(731) HUDOMIĘT JAKUB, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montessori Kielce PRZEDSZKOLE CASA DEI BAMBINI

(531) 03.13.01, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 Przedszkola.

(210) 534774 (220) 2021 10 01
(731) HORDZIEJEWICZ KATARZYNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Montessori Kielce SZKOŁA MONTESSORI KOMPAS

(531) 17.05.21, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne prowadzone przez szkoły.

(210) 534789 (220) 2021 10 05
(731) GRYGLAS-DWORAK ANNA SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIGRE POLSKIE CENTRUM LECZENIA MIGRENY

(531) 02.09.25, 27.05.05, 05.03.13, 29.01.12, 10.03.07
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia, Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów, 42 Badania biologiczne, 
badania kliniczne i badania medyczne, Badania dotyczące 
środków farmaceutycznych, Badania i rozwój w zakresie na-
uki, Badania kliniczne, Badania naukowe do celów medycz-
nych, Badania w zakresie medycyny, 44 Usługi medyczne, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Wynajem sprzętu 
do opieki zdrowotnej dla ludzi, Akupunktura, Aromatera-
pia, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradz-
two dietetyczne, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Dostarczanie 
informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji 
z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Hipnoterapia, Leczenie alergii, Muzy-
koterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kogni-
tywnych, Monitorowanie pacjentów, Pilates terapeutyczny, 
Pomoc osobom w rzucaniu palenia, Porady i doradztwo 
w zakresie stylu życia do celów medycznych, Profesjonal-
ne doradztwo w zakresie zdrowia, Udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie 
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzie-
lanie informacji zdrowotnej, Usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], Badania psychologiczne, Usługi 
w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie dia-
gnostyki chirurgicznej, Konsultacje psychiatryczne, Testy 
psychiatryczne, Usługi psychiatryczne, Usługi medyczne 
w zakresie leczenia przewlekłego bólu.
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(210) 534817 (220) 2021 10 01
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YES Chef!

(531) 27.05.13, 24.17.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 29 Produkty mleczne, śmietana i tłuszcze jadal-
ne: frytury, margaryna, masło, oleje, oliwa, smalec, 35 Usługi: 
agencji informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, organizowanie pokazów towa-
rów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem 
Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzch-
ni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży: spo-
żywczej pozwalające wygodnie je oglądać i kupować w hur-
towniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów również 
za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie 
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, 
spedycja, usługi kurierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, 
restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 534818 (220) 2021 10 01
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sea STORY

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.11, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 Owoce morza, ryby-wymienione towary 
mrożone, chłodzone, apertyzowane, gotowane, konser-
wowane lub suszone, również w postaci przetworzonej, 
przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek, 35 Usługi: agencji 
informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja 
materiałów reklamowych, organizowanie pokazów towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem In-
ternetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzch-
ni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży: gastro-

nomicznej, spożywczej-owoce morza i ryby, pozwalające 
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach 
oraz oferowanie tych towarów również za pośrednictwem 
Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja pa-
czek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, prze-
wóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usłu-
gi kurierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, 
sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 534819 (220) 2021 10 01
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EAT MEAT

(531) 27.05.17, 11.01.03, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 29 Drób, mięso-wymienione towary mrożone, 
chłodzone, apertyzowane, gotowane, gotowane sous-vide, 
konserwowane lub suszone, również w postaci przetworzo-
nej, 35 Usługi: agencji informacji handlowej, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
pokazów towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i reklama za po-
średnictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmo-
wanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla 
osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
branży: gastronomicznej, mięsno-wędliniarskiej pozwalające 
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach 
oraz oferowanie tych towarów również za pośrednictwem 
Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie to-
warów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja paczek 
i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz 
samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi ku-
rierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, 
snack-barów, stołówek.

(210) 534834 (220) 2021 10 04
(731) GIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIGA DEVELOPMENT
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(531) 07.01.08, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Usługi 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowla-
ną i handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania 
i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i han-
dlową, Usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach 
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Pozyski-
wanie i udostępnianie informacji o działalności gospodar-
czej budowlanej i handlowej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
materiałów budowlanych, Promocja sprzedaży, Organizo-
wanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów 
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, 
Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub re-
klam, Wycena działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Usługi 
w zakresie wyceny nieruchomości, Wynajmowanie i dzier-
żawa majątku nieruchomego: Wynajmowanie powierzchni 
mieszkalnej, biurowej, handlowej i usługowej, Usług po-
średnictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami 
mieszkalnymi, biurowymi handlowymi, Zarządzanie i admi-
nistrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi handlo-
wymi, Usługi developerskie zawarte w tej klasie, polegające 
na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyski-
waniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego funduszu inwe-
stycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod 
inwestycje budowlane i ich sprzedaży, Usługi doradcze do-
tyczące inwestycji kapitałowych, Zarządzanie funduszem 
inwestycyjno-kapitałowym, 37 Usługi budowlane, Rozbiór-
ka budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa 
domów wielo- oraz jednorodzinnych, Budowa obiektów 
przemysłowych, Budowa obiektów usługowo-handlowych, 
Usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Pra-
ce remontowe w zakresie usług budowlanych, Prace konser-
wacyjne w zakresie usług budowlanych, Prace wykończe-
niowe w zakresie usług budowlanych, Usługi budowlane 
instalacyjne, Usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, 
Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malo-
wanie, wewnętrzne i zewnętrzne, Uszczelnianie budynków, 
Asfaltowanie, Układanie nawierzchni dróg, Instalowanie 
i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi gene-
ralnego wykonawcy robót budowlanych, Usługi inwestora 
zastępczego robót budowlanych, Wynajem sprzętu bu-
dowlanego, Instalowanie i naprawa wind, Usługi doradcze 
w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze doty-
czące renowacji nieruchomości, Konserwacja nieruchomo-
ści, Remont nieruchomości, 42 Projektowanie budynków, 
Projektowanie centrów magazynowo-produkcyjnych, Pro-
jektowanie parków logistycznych, Usługi architektoniczne, 
Doradztwo architektoniczne, Usługi dotyczące wykonywa-
nia badań technicznych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Usługi inżynierii technicznej, Usługi wykonywania 
projektów budowlanych, Planowanie urbanistyczne, Pomia-
ry geodezyjne, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, 
geodezyjne i kartograficzne, Doradztwo w zakresie ochrony 
środowiska, Dekoracja wnętrz.

(210) 535078 (220) 2021 10 11
(731) GÓRNICZY KLUB SPORTOWY ROZBARK, Bytom
(540) (znak słowny)

(540) gksrozbark.pl
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Nauczanie gry w piłkę nożną, 
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Obozy piłki nożnej, 
Obozy sportowe, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Organizacja 
imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, Organizacja 
zawodów w piłkę nożną, Organizowanie imprez i zawo-
dów sportowych, Organizowanie meczów piłki nożnej, 
Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie, przy-
gotowywanie i prowadzenie meczów piłki nożnej, Organi-
zowanie turniejów, Organizowanie zawodów piłki nożnej, 
Prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowadzanie im-
prez sportowych, Rozrywka w postaci meczów piłkarskich, 
Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, 
Usługi akademii piłkarskich, Usługi doradcze w zakresie orga-
nizowania imprez sportowych, Usługi klubów sportowych, 
Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi trenerskie w za-
kresie zajęć sportowych, Zajęcia sportowe, Zapewnianie wy-
chowania fizycznego.

(210) 535088 (220) 2021 10 11
(731) FUNDACJA SZKOŁA BEZ OCEN, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Akademia Zwinnego Dyrektora
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradz-
two w zakresie szkolenia zawodowego, Prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szko-
lenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Udzielanie informacji i przygo-
towywanie raportów o postępach związanych z eduka-
cją i szkoleniami, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi szkolenia w dzie-
dzinie zarządzania, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, 
Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego.

(210) 535092 (220) 2021 10 12
(731) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SAPOTO
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Ad-
ministracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie zawodami w celach reklamowych, Administro-
wanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa obsługa 
centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi 
doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia fir-
my, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsię-
biorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące re-
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krutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania doty-
czące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zarządzaniu 
przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarcza-
nie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy w zakresie wydol-
ności przedsiębiorstw, Impresariat w działalności artystycz-
nej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wyna-
jem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów 
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie do-
tyczące marketingu, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Agencja public relations, Agencje reklamowe, 
Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na re-
klamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej 
w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w za-
kresie reklamy, Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień 
w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie bizne-
sowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat rekla-
my, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszuki-
wania konsultowanych online, Działalność reklamowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefo-
nicznych, Edycja postprodukcyjna reklam, Elektroniczne pu-
blikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie in-
formacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron interne-
towych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzy-
stania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja 
reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marke-
ting afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, 
Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marke-
ting handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wyda-
rzeń, Marketing internetowy, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marke-
ting referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, Modelki 
i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Ne-
gocjowanie kontraktów reklamowych, Obsługa marketingo-
wa obrotu nieruchomościami, Ocena skutków wywieranych 
przez działania reklamowe na odbiorców, Oceny szacunko-
we do celów marketingowych, Oferowanie próbek produk-
tów, Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncepcji marketin-
gowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kam-
panii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek interne-
towych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja kon-
kursów w celach reklamowych, Organizacja pokazów mody 

do celów promocji sprzedaży, Organizowanie działań rekla-
mowych w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyj-
nych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Or-
ganizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Or-
ganizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Or-
ganizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwa-
nie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie targów 
handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów 
i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyj-
nych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), Planowanie strategii 
marketingowych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsię-
biorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc w komer-
cjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Po-
moc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wize-
runku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, Pośrednic-
two w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamo-
wych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produk-
cja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produk-
cja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań 
wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, Produkcja programów typu tele-
zakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, 
Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i na-
grań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam 
kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam 
telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, 
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowa-
nie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie 
broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulo-
tek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych 
i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron 
internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Pro-
mocja [reklama] podróży, Promocja sprzedaży, Promocja serii 
filmów na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Pro-
mocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Pro-
mocyjne usługi handlowe, Promowanie działalności gospo-
darczej, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udo-
stępnianie portfolio online za pośrednictwem strony inter-
netowej, Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie 
korzyści z energooszczędnych technologii oświetlenia dla 
profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, Promowanie mu-
zyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośred-
nictwem witryn internetowych, Promowanie projektów in-
nych osób poprzez udostępnianie portfolio online za po-
średnictwem strony internetowej, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży artykułów 
mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czaso-
pismach, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich za po-
średnictwem programów znaczków handlowych, Promowa-
nie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promo-
wanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po-
średnictwem imprez promocyjnych, Promowanie sprzedaży 
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie 
reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputero-
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we i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez poma-
ganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalno-
ścią sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z zawodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez 
klienta program, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże 
reklamowe, Promowanie towarów i usług w drodze sponso-
rowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promo-
wanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem programów kart rabatowych, Promowanie usług fi-
nansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, 
Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trze-
cich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie za-
wodów i wydarzeń sportowych, Przygotowanie i rozmiesz-
czanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku 
w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, 
Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przy-
gotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, 
Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trze-
cich, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów 
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty [inne niż sprzedaż], Przygotowywanie materiałów re-
klamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie 
planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji 
w celach reklamowych, Przygotowywanie publikacji rekla-
mowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie re-
klam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamó-
wienie dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam praso-
wych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikacja re-
klam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków 
do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów re-
klamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie literatury 
reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Re-
klama biznesowych stron internetowych, Reklama i marke-
ting, Reklama i usługi reklamowe, Reklama na billboardach 
elektronicznych, Reklama online za pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama online poprzez kompu-
terowe sieci komunikacyjne, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, Reklama promocyjna w zakresie szko-
leń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama towarów 
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika 
online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszu-
rach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Re-

klama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym 
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich 
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych 
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowy-
mi, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama 
za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama 
związana z transportem i dostawą, Reklamowanie filmów ki-
nematograficznych, Reklamowanie kin, Reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Reklamowanie 
samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Re-
klamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców, 
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie 
usług tych dostawców, Reklamowe i sponsorowane teksty 
(Tworzenie -), Reklamy kinowe, Reklamy montowane na da-
chach taksówek, Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygo-
towywanie -), Reklamy radiowe, Reklamy radiowe i telewizyj-
ne, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowe-
go, Reżyserowanie filmów reklamowych, Rozlepianie plaka-
tów reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych 
z reklamą, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozwój kam-
panii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Rozwój planu mar-
ketingowego, Skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów marketingo-
wych, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), 
Telemarketing, Testowanie marki, Tworzenie reportaży rekla-
mowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodni-
ków reklamowych zawierających towary i usługi osób trze-
cich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnia-
nie raportów marketingowych, Udzielanie informacji doty-
czących marketingu, Udzielanie informacji związanych z re-
klamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych, 
Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzeda-
ży, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usłu-
gi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, 
Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, 
Usługi agencji modelek i modeli, Usługi agencji reklamo-
wych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości 
świata sportu, Usługi dopasowywania w ramach sieci rekla-
mowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między 
reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, 
Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi izby handlo-
wej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w za-
kresie promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne doty-
czące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usłu-
gi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, 
Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu 
na stronie internetowej, Usługi marketingowe w dziedzinie 
stomatologii, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, 
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie spor-
tów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, 
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], 
Usługi merchandisingu, Usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe 
do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie rekla-
my, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczo-
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ne za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne dotyczą-
ce gry w baseball, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi 
promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi 
promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elek-
tronicznych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pi-
sania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dla 
branży literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi re-
klamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, 
Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące in-
westycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, 
Zapewnianie modelek i modeli do reklamy, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych 
osób, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sporto-
wych, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Za-
wieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób 
trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich na stronach internetowych, Wsparcie w dziedzinie 
promocji biznesu, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, 
Usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości 
społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego 
segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], Usługi kon-
sultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi 
konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamo-
wych, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla 
kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi doradztwa w zakre-
sie marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu afilia-
cyjnego, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi do-
radcze odnoszące się do akcji promocyjnych, Usługi dorad-
cze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi dorad-
cze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczą-
ce reklamy, Świadczenie doradczych usług marketingowych 
dla producentów, Promocja towarów i usług poprzez spon-
sorowanie, Porady w zakresie marketingu, Porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji 
w zakresie zarządzania marketingowego, Pomoc w zakresie 
marketingu, Organizacja promocji przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Konsultacje związane z organizacją kampanii 
promocyjnych na rzecz firm, Konsultacje w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje dotyczące 
optymalizacji wyszukiwarek, Dostarczanie informacji i świad-
czenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Do-
radztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 
chemicznych, Doradztwo w zakresie usług reklamowych 
i promocyjnych, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsię-
biorstwa, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie marketin-
gu, Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicz-
nych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do ce-
lów marketingowych, Doradztwo w zakresie analizy zacho-

wań zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie 
analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów 
świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościo-
wych i ilościowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, Doradztwo specjalistyczne w zakre-
sie marketingu, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Do-
radztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościo-
wych, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności go-
spodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo doty-
czące reklamy prasowej, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe dotyczą-
ce reklamy, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, Usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej 
świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi dys-
trybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów 
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych 
klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, Rozprowa-
dzanie próbek dla celów reklamowych, Rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam za po-
średnictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci ko-
munikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie re-
klam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam na rzecz 
osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnia-
nie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie broszur re-
klamowych, Reklamowych (Rozpowszechnianie ogłoszeń -), 
Reklama korespondencyjna, Przygotowywanie dystrybucji 
próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefonicz-
ne, Przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w od-
powiedzi na zapytania telefoniczne, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy pro-
mocyjne, Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kuponów, Próbki (Kolportaż -), Organizowanie 
dystrybucji próbek reklamowych, Kolportaż próbek, Dystry-
bucja ulotek reklamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, dru-
ków i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek 
promocyjnych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
Dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, 
Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja prospektów 
i próbek, Dystrybucja prospektów do celów reklamowych, 
Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Dystrybucja 
próbek reklamowych, Dystrybucja pocztowych przesyłek re-
klamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwy-
kłych wydań, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych 
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub 
poza nim, Dystrybucja materiałów reklamowych drogą 
pocztową, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystry-
bucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
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mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, pró-
bek], Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
Dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za po-
średnictwem poczty, Dystrybucja broszur reklamowych, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Wypożyczanie urządzeń 
reklamowych, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czaso-
pismach, gazetach i magazynach, Wypożyczanie stoisk han-
dlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypoży-
czanie billboardów cyfrowych, Wynajmowanie wszelkich 
materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marke-
tingowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem tablic 
do celów reklamowych, Wynajem przestrzeni reklamowych 
w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, Wynajem prze-
strzeni reklamowej on-line, Wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Wynajem powierzchni reklamowej w pocią-
gach, Wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należą-
cym do kolei, Wynajem powierzchni reklamowej i materia-
łów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, Wynajem powierzchni reklamo-
wej w broszurach, Wynajem pomocy reklamowych, Wyna-
jem materiałów reklamowych, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem czasu na emisję 
reklam w kinach, Wynajem billboardów reklamowych, Wy-
najem billboardów, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Wynajem bilbordów reklamowych, Usługi pośrednic-
twa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni 
reklamowych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w me-
diach elektronicznych, Udostępnianie przestrzeni reklamo-
wej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicz-
nych oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Interne-
cie, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, Reklama w win-
dach, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, 
Leasing billboardów reklamowych, Dostarczanie powierzch-
ni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Wynajem 
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Badania w za-
kresie public relations, Doradztwo w dziedzinie public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w zakresie public relations, Po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w za-
kresie public relations, Prowadzenie badań w dziedzinie pu-
blic relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi relacji z mediami, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania targa-
mi, Przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, Przy-
gotowywanie wystaw w celach komercyjnych, Przygotowy-
wanie wystaw w celach handlowych, Przygotowywanie wy-
staw do celów działalności gospodarczej, Przygotowywanie 
pokazów w celach reklamowych, Przygotowywanie poka-
zów w celach handlowych, Przeprowadzanie wystaw w ce-
lach handlowych, Prowadzenie wystaw w ramach wirtual-
nych targów handlowych online, Prowadzenie wystaw w ce-
lach reklamowych, Prowadzenie wystaw w celach bizneso-
wych, Prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, 
Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, Prowadzenie pokazów w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Prowadzenie pokazów handlowych, Pro-
mowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Promocja 
targów do celów handlowych, Pokazy mody w celach pro-
mocyjnych [Organizacja -], Pokazy mody w celach handlo-

wych, Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Pla-
nowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i pre-
zentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Organizo-
wanie wystaw w celach handlowych, Organizowanie wy-
staw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Orga-
nizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlo-
wych i reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do ce-
lów handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Orga-
nizowanie targów handlowych, Organizowanie pokazów 
w celach handlowych, Organizowanie pokazów mody w ce-
lach handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, Or-
ganizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie 
imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wystaw handlowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlo-
wych, Organizowanie i prowadzenie targów związanych 
z działalnością wydawniczą, Organizowanie i prowadzenie 
targów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i poka-
zów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach han-
dlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
handlowych, Organizacja wystaw w celach handlowych, Or-
ganizacja wystaw w celach reklamowych, Organizacja wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja 
wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamo-
wych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organiza-
cja wydarzeń komercyjnych, Organizacja targów w celach 
handlowych i reklamowych, Organizacja targów handlo-
wych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów 
handlowych, Usługi w zakresie pokazów towarów, Usługi 
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, 
Usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, Usługi 
w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, Usługi w zakre-
sie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, Usługi reklamo-
we za pośrednictwem reklamy na balonach, Usługi prezen-
towania produktów na wystawach sklepowych przez mo-
delki lub modeli, Usługi dekorowania wystaw w celach rekla-
mowych, Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowi-
zualnych w celach reklamowych, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pre-
zentowanie produktów finansowych w mediach komunika-
cji dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentacje towarów 
i usług, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezaku-
pów i zakupów domowych, Pokazy towarów do celów pro-
mocyjnych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów rekla-
mowych], Pokaz handlowy [dla osób trzecich], Organizowa-
nie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Organi-
zowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Or-
ganizacja wystaw do celów reklamowych, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Organizacja i prowadzenie prezentacji produk-
tów, Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, 
Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpie-
czeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego po-
równywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, na rzecz 
innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu 
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umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupo-
wania tych usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na te-
mat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji po-
równawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarcza-
nie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarcza-
nie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakresie wyceny 
zamówień sprzedaży, Analiza cen, Agencje importu-ekspor-
tu towarów, Agencje importowe i eksportowe, Agencje eks-
portowe i importowe, Administrowanie sprzedażą, Admini-
strowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Abono-
wanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, 
Usługi aukcyjne, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Or-
ganizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicz-
nym, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organi-
zacja abonamentów do pobierania elektronicznych opłat 
za przejazd autostradą [ETC] na rzecz innych, Notowania ce-
nowe towarów lub usług, Negocjowanie umów z podmiota-
mi opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i za-
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośred-
nictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nabywanie 
towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Nabywanie to-
warów i usług dla innych firm, Nabywanie dostępu do kana-
łów telewizyjnych, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży 
i programów sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprze-
daży produktów, Informacje na temat metod sprzedaży, In-
formacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w -), Organi-
zacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja sub-
skrypcji pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji pa-
kietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji usług telefo-
nicznych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą 
bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich im-
prez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła 
zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizo-
wanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą in-
wentarza żywego, Organizowanie prenumeraty publikacji 
dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach 
biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji 
online dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zaku-
pów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Po-
równywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w działalno-
ści handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzeda-
ży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących 

dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprze-
daż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozy-
skiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz 
innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób 
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie 
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyski-
wanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Prenume-
rata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elek-
tronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administra-
cyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednic-
twem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem 
komputera, Procedury administracyjne związane z roszcze-
niami gwarancyjnymi, Przygotowanie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, Rozpowszechnianie wy-
kazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w za-
kresie składania zamówień online, Skomputeryzowane za-
mówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informa-
cyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udo-
stępnianie informacji dotyczących produktów konsumenc-
kich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad do-
tyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udo-
stępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich 
w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących pro-
duktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzie-
lanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie 
kosmetyków, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu 
do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla kon-
sumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich 
dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie 
kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsulta-
cje, Usługi administracyjne w zakresie programów przekazy-
wania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w za-
kresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi admi-
nistracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi 
agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksporto-
wych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, 
Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi 
automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, 
Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprze-
daży, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu 
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze 
związane z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-
-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi infor-
macyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielę-
gnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób 
trzecich, Usługi porównywania cen, Usługi porównywania 
cen energii, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usłu-
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gi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z reklamowa-
niem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, Usługi składania zamówień hurtowych, 
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodar-
czą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi 
w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi 
w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone 
osobom trzecim, Usługi w zakresie porównywania cen, Usłu-
gi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie pro-
mocji eksportu, Usługi w zakresie składania zamówień [dla 
osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób 
trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie re-
stauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie or-
ganizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Załatwianie 
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamó-
wienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie 
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla in-
nych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom reko-
mendacji o towarach w celach handlowych, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjono-
wania towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług 
świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysło-
wych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały 
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi w zakresie licyta-
cji świadczone w Internecie, Usługi handlowe online, w ra-
mach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, 
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi 
aukcji online dla osób trzecich, Prowadzenie aukcji za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnych, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Orga-
nizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Aukcje telefo-
niczne i telewizyjne, Usługi aukcyjne świadczone za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi aukcyjne online 
za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne online, Usługi 
aukcyjne dotyczące rolnictwa, Usługi aukcji i aukcji odwrot-
nych, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Sprzedaż au-
kcyjna nieruchomości, Przeprowadzanie interaktywnych au-
kcji wirtualnych, Prowadzenie aukcji, Organizowanie i prze-
prowadzanie aukcji, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie aukcji, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem te-
lewizji, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 
Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych 
za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, 
Aukcje samochodowe, Aukcje nieruchomości, Nabywanie 
przedsiębiorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą, 
Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trze-
cich, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, 
Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności 
artystycznej, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 

trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Opraco-
wywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności 
gospodarczej, Organizacja usług w zakresie powitań telefo-
nicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz 
osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością gospo-
darczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, 
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszuki-
wanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, 
Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie strate-
giczne dla działalności gospodarczej, Planowanie spotkań 
biznesowych, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc 
biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla 
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, 
Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie pro-
wadzenia ich interesów, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, 
Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchi-
singu, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlo-
wymi, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, Pomoc w organizowaniu działal-
ności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Po-
moc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Po-
moc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw 
handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami han-
dlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowe-
go, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc 
w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu 
na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsię-
biorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlo-
wych i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przy zakłada-
niu przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zarządzaniu 
sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami 
gospodarczymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami bizneso-
wymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa prze-
mysłowego lub handlowego, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trze-
cich], Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób 
trzecich], Przygotowywanie badań dotyczących spraw z za-
kresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opraco-
wań projektów dotyczących tematyki działalności gospodar-
czej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Rejestra-
cja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Rozwój syste-
mów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządza-
nie biurem, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością 
gospodarczą [na rzecz osób trzecich], Sporządzanie rapor-
tów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz instytucji 
akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi agencji 
literackich obejmujące negocjowanie umów, Usługi agen-
cyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach 
biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
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darczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usłu-
gi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodar-
czej, Usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, Usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi 
impresariów w działalności artystycznej, Usługi inspekcji 
i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi mena-
dżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi online z zakresu nawiązy-
wania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dzie-
dzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, 
Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa 
biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów 
o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przed-
stawicielstw handlowych, Usługi przepisywania nagranych 
raportów lekarskich, Usługi recepcyjne dla gości [usługi w za-
kresie czynności biurowych], Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspól-
nych przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie 
fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów 
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiek-
tów parkingowych, Usługi w zakresie zarządzania bizneso-
wego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hur-
towni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
wykonawców muzycznych, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży de-
talicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone przez agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz kompleksów basenów, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz teatrów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone autorom i pisarzom, Usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzy-
ków, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz modeli i modelek, Usługi zarządzania biurowego 
[dla osób trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakre-
sie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowe-
go dla piłkarzy, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania hote-
lami [dla osób trzecich], Usługi zarządzania łańcuchem do-
staw, Usługi zarządzania zapasami, Usługi zlecania na ze-
wnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług 
na rzecz innych, Usługi związane z przenoszeniem przedsię-

biorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o franczyzę, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie za-
rządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji 
i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, 
Wydolność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie -), Zarzą-
dzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie administracyj-
ne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne 
w szpitalach, Zarządzanie biurami działalności gospodarczej 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe atrakcjami 
dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami konfe-
rencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zarządza-
nie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami 
sportowymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Za-
rządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie 
biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie 
biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie bizneso-
we w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe 
w przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie biznesowe 
w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki 
na rzecz innych osób, Zarządzanie biznesowe zakładami 
ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie podwy-
konawstwa, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla 
osób trzecich], Zarządzanie działalnością handlową, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wyda-
rzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób 
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące 
osobistości świata sportu, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie dzia-
łalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Za-
rządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie 
flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami, 
Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
kosztami medycznymi, Zarządzanie liniami lotniczymi, Za-
rządzanie mieszkaniami, Zarządzanie na rzecz zawodowych 
sportowców, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradz-
two w tym zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, 
Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym 
zakresie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej 
[dla osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działal-
ności gospodarczej, Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym 
doradztwo w sprawach demograficznych, Zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, 
Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trze-
cich, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie restaura-
cjami dla osób trzecich, Zarządzanie szpitalami, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłuma-
czenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi w za-
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kresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe, Dostar-
czanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za po-
średnictwem poczty elektronicznej, Edycja druków zawiera-
jących obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Publikowa-
nie piosenek, Publikowanie opowiadań, Publikowanie on-li-
ne elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie nut, 
Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publi-
kowanie multimediów, Publikowanie multimedialne książek, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne maga-
zynów, czasopism i gazet, Publikowanie materiałów multi-
medialnych online, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publi-
kowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty rekla-
mowe, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowa-
nie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw 
własności intelektualnej, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów druko-
wanych dotyczących rybek domowych, Publikowanie mate-
riałów drukowanych związanych z francuskimi winami, Publi-
kowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt 
domowych, Publikowanie magazynów konsumenckich, Pu-
blikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie książek 
związanych z rozrywką, Publikowanie książek związanych 
z programami telewizyjnymi, Publikowanie książek związa-
nych z technologią informacyjną, Publikowanie książek z nu-
towym zapisem muzyki, Publikowanie książek, magazynów, 
almanachów i czasopism, Publikowanie książek instruktażo-
wych, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek, Pu-
blikowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowanie 
katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, Publikowanie gazet, periodyków, kata-
logów i broszur, Publikowanie fotografii, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publiko-
wanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, Publikowanie druków w for-
mie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, rów-
nież w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Publikowanie dokumentów, Publikowa-
nie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publi-
kowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny me-
dycyny, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowa-
nie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie, Publi-
kowania broszur, Publikacja wyników badań klinicznych, Pu-
blikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja recenzji onli-
ne w dziedzinie rozrywki, Publikacja prac naukowych, Publi-
kacja podręczników użytkownika, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, Publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych online (nie do pobrania), Publikacja kalendarzy 
imprez, Publikacja kalendarzy, Publikacja i wydawanie prac 

naukowych związanych z technologią medyczną, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i reda-
gowanie książek, Publikacja gazet elektronicznych online, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja drukowanych książek telefonicznych, Publikacja czaso-
pism, Publikacja broszur, Programowanie serwisów informa-
cyjnych do transmisji przez Internet, Pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za po-
średnictwem usług teletekstu, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie przemó-
wień politycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Multime-
dialne wydania magazynów, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania czasopism, Korekta rękopisów, Kon-
sultacje edytorskie, Komputerowy skład drukarski [DTP], 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Wydawanie publi-
kacji medycznych, Wydawanie przewodników turystycz-
nych, Wydawanie prospektów, Wydawanie katalogów, Wy-
dawanie gazet, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Wydawanie czasopism, Wydawanie biulety-
nów, Wydawanie audiobooków, Usługi związane z pisaniem 
scenariuszy, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac 
drukarskich, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w za-
kresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie ksią-
żek i czasopism, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze, Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż tek-
sty reklamowe, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi 
w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie publikacji 
map, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie 
publikacji przewodników, Usługi w zakresie publikacji biule-
tynów, Usługi świadczone przez agencje literackie, Usługi 
reporterskie, Usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, Usługi publikowania cyfro-
wych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozryw-
kowego, Usługi publikacji, Usługi programów informacyj-
nych dla radia lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyjnych 
i radiowych, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamo-
we, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania przemówień do ce-
lów niereklamowych, Usługi pisania blogów, Usługi konsulta-
cyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi klubów książki 
udzielających informacji z zakresu książek, Usługi kaligrafii, 
Usługi dziennikarskie, Usługi doradcze w zakresie publikowa-
nia, Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku 
stacji, Usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla 
branży nadawczej, Udzielanie informacji związanych z publi-
kowaniem, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieral-
nych], Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-



Nr  ZT43/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 91

nia, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dzie-
dziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-
nia, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Udostępnianie powieści graficznych 
online, nie do pobrania, Udostępnianie podręcznych księgo-
zbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, Udostęp-
nianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do po-
brania, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej 
nie do pobrania, Udostępnianie komiksów online, nie do po-
brania, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie czasopisma online obejmującego informacje 
w dziedzinie gier komputerowych, Udostępnianie biulety-
nów online w dziedzinie rozrywki sportowej, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Two-
rzenie [opracowywanie] podcastów, Transkrypcja muzyki 
na rzecz osób trzecich, Świadczenie usług w zakresie stu-
diów nagrań wideo, Sprawozdania wiadomości, Redagowa-
nie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Redagowanie 
tekstów pisanych, Redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), Publikowanie wyników prób klinicznych doty-
czących preparatów farmaceutycznych, Publikowanie ulo-
tek, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Publiko-
wanie tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów medycznych, 
Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Publikowanie 
słów piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie słów piose-
nek w postaci książek, Publikowanie scenariuszy do użytku 
teatralnego, Publikowanie roczników [kronik szkolnych], Pu-
blikowanie recenzji, Publikowanie przewodników edukacyj-
nych i szkoleniowych, Publikowanie przewodników, map tu-
rystycznych, spisów i wykazów miast online i nie do pobra-
nia, do użytku przez podróżnych, Publikowanie podręczni-
ków szkoleniowych, Publikowanie prac naukowych związa-
nych z technologią medyczną, Publikowanie podręczników 
dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie pod-
ręczników, Publikowanie plakatów, Usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych i pisemnych, Usługi w zakresie tłumaczeń ust-
nych, Usługi tłumaczeń ustnych, Tworzenie napisów, Trans-
krypcja w alfabecie Braille’a, Tłumaczenie w alfabecie Braille’a, 
Tłumaczenie ustne [język], Tłumaczenie języka migowego, 
Tłumaczenia (Usługi -), Tłumaczenia językowe ustne, Świad-
czenie usług w zakresie tłumaczeń, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień 
na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [or-
ganizacja] działalnością kulturalną, Akredytacja kompetencji 
zawodowych, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyj-
nych, Akredytacja usług edukacyjnych, Biblioteki, Biblioteka 
[wypożyczalnia książek], Doradztwo w zakresie planowania 
imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przy-
jęć, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie infor-
macji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat 
aktywności kulturalnych, Dostarczanie programów telewi-
zyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Do-
starczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dystrybucja 
filmów, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu do-
starczanie informacji elektronicznych (w tym informacji ar-
chiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, 
Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kultu-
ralne, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozrywko-

wych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informa-
cja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności kultu-
ralnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje o re-
kreacji, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Konkursy 
muzyczne, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i roz-
rywki, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Obo-
zy letnie [rozrywka i edukacja], Obsługa studia filmowego, 
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa biblio-
tek, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach let-
nich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach let-
nich, Organizacja aktywności sportowych na obozach let-
nich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja 
i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organi-
zacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja im-
prez rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych 
z filmem, Organizowanie ceremonii wręczania nagród zwią-
zanych z filmami wideo, Organizacja webinariów, Organiza-
cja widowisk, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
Organizowanie fanklubów, Organizowanie festiwali, Organi-
zowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie 
festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów 
w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach rozrywko-
wych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez 
muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowa-
nie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, Organizowanie widowisk [impresariat], Planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów 
filmów, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie wido-
wisk, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Pokazy uprzed-
nio nagranych programów rozrywkowych, Prezentacja fil-
mów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Produk-
cja programów dokumentalnych, Produkcja przedstawień 
muzycznych, Produkcja studiów filmowych, Produkcja wido-
wisk, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przygotowywanie 
napisów do filmów, Przygotowywanie napisów na imprezy 
teatralne na żywo, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywko-
we, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja 
sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Rezer-
wowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizato-
ra), Rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, 
Rozrywka, Rozrywka (Informacja o -), Rozrywka interaktywna, 
Rozrywka interaktywna online, Rozrywka on-line, Rozrywka 
świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyj-
nej, Rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, Rozrywka 
za pośrednictwem telefonu, Udostępnianie filmów i progra-
mów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem ka-
nałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie fil-
mów nie do pobrania, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych filmów, Udostępnianie informacji online związanych 
z mediami audiowizualnymi, Udostępnianie informacji na te-
mat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udo-
stępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z interneto-
wych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ścią-
gnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie mediów au-
diowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Udostęp-
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nianie online recenzji książek, Udostępnianie obrazów online 
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem 
podkastów, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą stro-
ny internetowej, Udostępnianie treści audio online nie do po-
brania, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek online 
z internetowych baz danych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udzielanie infor-
macji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektro-
nicznych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za po-
średnictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bez-
przewodowych i online, Udzielanie informacji, komentarzy 
i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci 
komputerowych, Udzielanie informacji na temat rozrywki 
i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i In-
ternetu, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Udziela-
nie informacji w dziedzinie muzyki, Usługi agencyjne w za-
kresie rozrywki, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi 
doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi dziennikarzy freelan-
cerów, Usługi elektronicznych przewodników po progra-
mach, Usługi informacji o rekreacji, Usługi informacji o roz-
rywce, Usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, 
Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi informacyjne 
dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, Usługi in-
formacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi informa-
cyjne związane z rozrywką, Usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi miksowa-
nia muzyki, Usługi mistrzów ceremonii, Usługi pisania piose-
nek na potrzeby niereklamowe, Usługi planowania przyjęć, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi pokazów laserowych, 
Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, 
Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prezentacji au-
diowizualnych do celów rozrywkowych, Usługi prezenterów 
muzyki, Usługi prowadzenia rozmów telefonicznych w ce-
lach rozrywkowych, Usługi radia internetowego w zakresie 
rozrywki, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe, 
Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dostarcza-
ne przez Internet, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instrukta-
żowe, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Usługi rozryw-
kowe świadczone przez hotele, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez wokalistów, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez piosenkarzy, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, 
Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, 
Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe 
w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe 
w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, 
Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych 
imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery 
internetowej, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych 
programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci fil-
mów, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami 
audio i wideo, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycz-
nych, Usługi rozrywkowe w zakresie dopasowywania użyt-
kowników z nagraniami audio i wideo, Usługi szkół [eduka-
cja], Usługi w zakresie e-sportu, Usługi technika oświetlenia 
na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi technika oświetlenia 
na potrzeby realizacji imprez, Usługi w zakresie fanklubów 
(rozrywka), Usługi w zakresie fanklubów, Usługi w zakresie 
komponowania muzyki, Usługi w zakresie organizowania wi-
dowisk kulturalnych, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, 
Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie 
produkcji widowisk, Usługi wideobiblioteki, Wypożyczanie 
książek z bibliotek, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zor-
ganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie 
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym 

w celach kulturalnych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym 
w celach rozrywkowych, Zamawianie artystów estradowych 
na imprezy (usługi organizatora), Zarządzanie stroną arty-
styczną lokali rozrywkowych, Zarządzanie stroną artystyczną 
lokali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli 
teatralnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby 
rozrywki, Zapewnianie rozrywki online, 42 Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi nauko-
we i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowa-
nia, Analiza opracowywania produktu, Analiza projektu pro-
duktu, Audyt jakości, Analiza i ocena dotycząca projektowa-
nia produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania 
produktów, Badania przemysłowe obiektów technicznych, 
Badania środowiska, Badanie jakości produktów, Badanie 
produktów spawanych w celu określenia trwałości, Certyfi-
kacja [kontrola jakości], Certyfikacja usług edukacyjnych, Do-
radztwo techniczne dotyczące testowania, Doradztwo 
w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapew-
niania jakości, Inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, 
Kontrola artykułów spożywczych, Kontrola i testowanie jako-
ści, Kontrola jakości, Kontrola jakości dla osób trzecich, Kon-
trola jakości towarów i usług, Kontrola jakości usług, Kontrola 
jakości w zakresie systemów komputerowych, Kontrola jako-
ści w zakresie oprogramowania komputerowego, Kontrola 
jakości wytworzonych produktów, Kontrola kosmetyków, 
Materiały (Testowanie -), Monitorowanie procesu w celu za-
pewnienia jakości, Nadzór i inspekcja techniczna, Ocena ja-
kości, Ocena jakości produktów, Ocena opracowywania pro-
duktu, Ocena projektu produktu, Ocena wydajności prze-
twarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Ocena wydaj-
ności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, 
Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Opraco-
wywanie metod testowych, Projektowanie i testowanie 
w zakresie opracowywania nowych produktów, Projektowa-
nie i testowanie nowych produktów, Przegląd urządzeń, 
Przeprowadzanie badań jakościowych, Przeprowadzanie te-
stów kontroli jakości, Przeprowadzanie testów przemysło-
wych, Sprawdzanie jakości, Świadczenie usług zapewniania 
jakości, Testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich 
do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i wycena towarów 
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, anali-
za i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, Testowa-
nie bezpieczeństwa produktów, Testowanie bezpieczeń-
stwa produktów konsumenckich, Usługi doradcze w zakre-
sie testowania produktów, Usługi doradcze w zakresie testo-
wania materiałów, Usługi badawczo-rozwojowe, Testy kon-
troli jakości, Testy jakości, Testowanie urządzeń, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Testowanie przemysłowe wspo-
magane komputerowo, Testowanie nowych produktów, Te-
stowanie materiałów w celu wykrywania usterek, Testowanie 
materiałów, Testowanie komputerów, Testowanie kompo-
nentów, Testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumentów, 
Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do prze-
syłania danych, Usługi testowania diagnostycznego wspo-
magane komputerowo, Usługi testowania obciążenia stron 
internetowych, Usługi testowania użyteczności witryn inter-
netowych, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub 
standardów, Usługi testowania zgodności, Usługi uwierzytel-
niania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą teleko-
munikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości 
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi w za-
kresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem techno-
logii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
pomiarów i testów technicznych, Usługi w zakresie testów 
wspomaganych komputerowo, Usługi w zakresie uwierzytel-
niania, Usługi zapewnienia jakości, Znajdowanie i usuwanie 
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błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trze-
cich [debugowanie], Usługi inżynieryjne, Badania dotyczące 
technologii, Badania i opracowywanie projektów technicz-
nych, Badania naukowe wspomagane komputerowo, Bada-
nia techniczne, Badania technologiczne, Badania techniczne 
z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, Ba-
dania w zakresie bezpieczeństwa, Badania w zakresie no-
wych produktów, Badania związane z demografią, Doradz-
two eksperckie dotyczące technologii, Doradztwo technicz-
ne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo techniczne 
w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne w za-
kresie usług badawczych dotyczących artykułów spożyw-
czych i suplementów diety, Doradztwo techniczne związane 
z programowaniem komputerów, Doradztwo technologicz-
ne, Doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca 
pracy, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Dostar-
czanie informacji i wyników badań naukowych z bazy da-
nych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Eksper-
tyzy w zakresie technologii, Kompilacja informacji nauko-
wych, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Opra-
cowywanie badań technicznych, Opracowywanie nowych 
produktów, Opracowywanie nowych technologii dla osób 
trzecich, Opracowywanie podręczników technicznych, 
Opracowywanie produktów konsumenckich, Opracowywa-
nie procesów przemysłowych, Opracowywanie produktów 
przemysłowych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Pisanie techniczne, Planowanie projektów technicznych, Pla-
nowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego prze-
mysłu maszynowego, Planowanie techniczne i zarządzanie 
projektami technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu 
oświetleniowego, Profesjonalne doradztwo dotyczące tech-
nologii, Przygotowywanie rysunków technicznych, Publiko-
wanie informacji naukowych, Sporządzanie pism technicz-
nych dla osób trzecich, Sporządzanie raportów dotyczących 
badań naukowych, Sporządzanie raportów dotyczących ba-
dań technicznych, Sporządzanie raportów naukowych, Spo-
rządzanie raportów technologicznych, Sporządzanie rysun-
ków technicznych, Testowanie sygnałów telekomunikacyj-
nych, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, 
Udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemy-
słowych, Udzielanie informacji online na temat usług analiz 
i badań przemysłowych, Usługi doradcze dotyczące badań 
naukowych, Usługi doradcze dotyczące nauki, Usługi dorad-
cze dotyczące przyrządów naukowych, Usługi doradcze do-
tyczące badań technologicznych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze 
w zakresie nauki, Usługi doradztwa technologicznego, Usłu-
gi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, Usłu-
gi doradztwa technicznego związane z programowaniem 
komputerowym, Usługi kalibracji w zakresie urządzeń anali-
tycznych, Usługi naukowo-technologiczne, Usługi naukowe, 
Usługi pomiarowe, Usługi oceny pomiarów, Usługi technolo-
giczne, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Usługi 
w zakresie doradztwa technologicznego, Usługi w zakresie 
opracowywania metod testowania, Usługi w zakresie plano-
wania technologicznego, Usługi w zakresie rozwoju przemy-
słowego, Usługi w zakresie testów naukowych, Usługi w za-
kresie udzielania informacji technologicznych, Analizy wyko-
nalności projektu, Artyści graficy (Usługi -), Badania dotyczą-
ce projektowania, Badania w zakresie projektowania kompu-
terów, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne zwią-
zane z projektowaniem, Doradztwo w projektowaniu stron 
internetowych, Doradztwo w zakresie opracowywania pro-
duktów, Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu kom-
puterowego, Doradztwo w zakresie projektowania opako-
wań, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, 

Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Kon-
strukcyjne (Projektowanie -), Grafika artystyczna, Dostarcza-
nie informacji w dziedzinie projektowania architektoniczne-
go za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie in-
formacji na temat usług w zakresie projektowania mody, 
Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Opracowy-
wanie produktów, Opracowywanie i utrzymywanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Opracowywanie i projekto-
wanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, Oceny tech-
niczne związane z projektowaniem, Opracowywanie, projek-
towanie i aktualizacja stron głównych, Opracowywanie 
sprzętu dla operatorów audio i wideo, Planowanie i projekto-
wanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie 
[projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] re-
stauracji, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie pro-
jektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Pra-
ce badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad produktami, Profesjonalne doradz-
two dotyczące projektowania wnętrz, Projektowanie akceso-
riów mody, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie 
projektów, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla 
osób trzecich, Projektowanie animacji na rzecz innych, Pro-
jektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, Pro-
jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie audiowizualnych prac twórczych, Projektowanie baz da-
nych, Projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć 
teatralnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie 
dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie dodatków 
odzieżowych, Projektowanie elektronicznych formatów płyt 
CD do komputerowych baz danych, Projektowanie elemen-
tów optycznych, Projektowanie form, Projektowanie gier, 
Projektowanie gier planszowych, Projektowanie graficzne, 
Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne 
logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów pro-
mocyjnych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron 
w Internecie, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla po-
trzeb tożsamości firm, Projektowanie hoteli, Projektowanie 
i opracowywanie baz danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Pro-
jektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projekto-
wanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywa-
nie produktów multimedialnych, Projektowanie i opracowy-
wanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, Projekto-
wanie i opracowywanie metod do testów i analiz, Projekto-
wanie i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie 
i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie 
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projek-
towanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW 
w Internecie, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowe-
go, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla 
osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdra-
żanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Projektowanie komputerów, Projektowanie 
komputerowych stron internetowych, Projektowanie kom-
puterowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie kom-
puterowych baz danych, Projektowanie konstrukcji, Projekto-
wanie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie kroju czcionek, 
Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projekto-
wanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie 
materiałów piśmiennych, Projektowanie materiałów druko-
wanych, Projektowanie mody, Projektowanie na rzecz osób 
trzecich w dziedzinie odzieży, Projektowanie na zamówienie 
i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów 
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telewizji kablowej i światłowodów, Projektowanie obiektów 
biznesowych, Projektowanie nowych produktów, Projekto-
wanie nazw firmowych, Projektowanie odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Projektowanie opakowań, Projektowanie opako-
wań i materiałów do pakowania, Projektowanie opakowań 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie oświetlenia krajobra-
zowego, Projektowanie oświetlenia teatralnego, Projektowa-
nie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie 
produktów, Projektowanie produktów konsumenckich, Pro-
jektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie pro-
duktu [wzornictwo], Projektowanie prototypów, Projektowa-
nie przestrzeni biurowych, Projektowanie restauracji, Projek-
towanie rozmieszczenia biur, Projektowanie rozmieszczenia 
mebli biurowych, Projektowanie scenografii przedstawień, 
Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie sklepów, Projektowanie specyfikacji kompu-
terowych, Projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wi-
deo, Projektowanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cy-
frowych, Projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybu-
cji treści multimedialnych, Projektowanie sprzętu do kon-
wertowania danych i treści multimedialnych z i na inne pro-
tokoły, Projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, Pro-
jektowanie sprzętu komputerowego, Projektowanie sprzętu 
do magazynowania i przywoływania danych multimedial-
nych, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji 
i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie sprzętu 
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, Projektowa-
nie stoisk wystawowych, Projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projek-
towanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowa-
nie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowa-
nie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów in-
formatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie sys-
temów informatycznych związanych z finansami, Projekto-
wanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Projektowanie systemów oświetle-
niowych, Projektowanie systemów przetwarzania danych, 
Projektowanie systemów składowania, Projektowanie syste-
mów wyposażenia sklepów, Projektowanie sztuki komercyj-
nej, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie 
telefonów, Projektowanie telefonów komórkowych, Projek-
towanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Projekto-
wanie wizualne, Projektowanie wizytówek, Projektowanie 
wnętrz komercyjnych, Projektowanie wspomagane kompu-
terowo dla procesów produkcyjnych, Projektowanie wypo-
sażenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, 
Projektowanie wzorów, Projektowanie zestawów do progra-
mów telewizyjnych, Projektowanie znaków, Projektowanie 
znaków towarowych, Przygotowywanie sprawozdań w za-
kresie grafiki, Przygotowywanie parametrów projektowych 
dla obrazów wizualnych, Przygotowywanie sprawozdań 
w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Renderowanie 
grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Rysowa-
nie konstrukcji, Sporządzanie raportów dotyczących projek-
towania, Sporządzanie raportów projektowych, Stylizacja 
[wzornictwo przemysłowe], Świadczenie usług w zakresie 
projektowania wnętrz budynków, Szkicowanie projektów 
opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przyborów sto-
łowych, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie i projektowanie indeksów informa-
cji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Tworzenie i uaktualnianie stron głów-
nych do sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie 
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób 
trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu 
elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie 

stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych, Two-
rzenie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie 
stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron interneto-
wych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trze-
cich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych 
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Inter-
netu, Udostępnianie strony internetowej z informacjami 
w dziedzinie aranżacji wnętrz, Udzielanie informacji dotyczą-
cych wzornictwa przemysłowego, Udzielanie informacji 
w dziedzinie opracowywania produktów, Udzielanie infor-
macji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi archi-
tektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyj-
nych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
obiektów biurowych, Usługi artystów grafików, Usługi do-
radcze w dziedzinie projektowania systemów informacyj-
nych, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów kom-
puterowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania, 
Usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu kompute-
rowego, Usługi doradcze w zakresie projektowania wyposa-
żenia sklepów, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania graficz-
nego na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne dotyczące 
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projekto-
wania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolo-
rów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzch-
ni zewnętrznych, Usługi informacyjne dotyczące łączenia 
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, 
Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane 
komputerowo, Usługi konsultacji dotyczące projektowania 
mody, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi na-
ukowe i projektowanie w tym zakresie, Usługi planowania 
[projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania] 
hoteli, Usługi planowania [projektowania] klubów, Usługi pla-
nowania [projektowania] biur, Usługi planowania [projekto-
wania] placówek cateringowych, Usługi projektów graficz-
nych, Usługi projektowania dotyczące znaków, Usługi projek-
towania dotyczące reprodukcji dokumentów, Usługi projek-
towania dotyczące barw firmowych pojazdów, Usługi pro-
jektowania dotyczące grafiki okiennej, Usługi projektowania 
dotyczące modelarstwa w celach ekspozycyjnych, Usługi 
projektowania dotyczące modelarstwa do celów wystawo-
wych, Usługi projektowania graficznego wspomaganego 
komputerowo, Usługi projektowania grafiki komputerowej, 
Usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu teleko-
munikacyjnego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi 
projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, 
Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, 
Usługi projektowania obiektów biznesowych, Usługi projek-
towania opakowań przemysłowych, Usługi projektowania 
przestrzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania syste-
mów przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów 
do wyświetlania w celach promocyjnych, Usługi projektowa-
nia systemów komputerowych, Usługi projektowania tech-
nicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projekto-
wania technologicznego, Usługi projektowania w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi projektowania w od-
niesieniu do komputerów, Usługi projektowania w odniesie-
niu do systemów komputerowych, Usługi projektowania 
w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyj-
nych, Usługi projektowania w zakresie restauracji, Usługi pro-
jektowania w zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowania 
w zakresie wystaw, Usługi projektowania w zakresie proceso-
rów danych, Usługi projektowania związane z opakowania-
mi, Usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów 
komputerowych, Usługi projektowe w zakresie wystaw skle-
powych, Usługi projektowe w zakresie opracowań graficz-
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nych, Usługi projektowe związane z publikacją dokumentów, 
Usługi projektowe związane z opracowywaniem skompute-
ryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Usługi 
technologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi tech-
nologiczne w zakresie projektowania, Usługi w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, 
Usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, Usługi 
w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie ilustrowa-
nia (projektowanie), Usługi w zakresie komputerowego pro-
jektowania części i form, Usługi w zakresie projektowania 
logo, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi in-
formacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi w zakresie pro-
jektowania sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie pro-
jektowania układu pomieszczeń biurowych, Usługi w zakre-
sie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usługi 
w zakresie projektowania komputerowego, Usługi w zakresie 
projektowania marki, Usługi w zakresie projektowania doty-
czące wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wy-
posażenia sklepów, Usługi w zakresie projektowania wnętrz 
sklepów, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży 
detalicznej, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego, 
Usługi w zakresie projektowania wspomaganego kompute-
rowo, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania produktów, Usługi w zakre-
sie przemysłowego projektowania technicznego, Usługi 
w zakresie tworzenia witryn internetowych, Usługi związane 
z opracowywaniem baz danych, Wspomagane komputero-
wo projektowanie grafiki wideo, Wypożyczanie sprzętu 
do projektowania, Wzornictwo i opracowywanie produktów, 
Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i pro-
jektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomaga-
ne komputerowo, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowe-
go, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi 
kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypoży-
czanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja 
serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Admini-
strowanie prawami użytkowników w sieciach komputero-
wych, Aktualizowanie banków pamięci systemów kompute-
rowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputero-
wych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania 
dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, Badania przy użyciu analiz 
porównawczych w zakresie wydajności systemów kompute-
rowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakre-
sie efektywności systemów komputerowych, Badania tech-
niczne dotyczące komputerów, Badania technologiczne do-
tyczące komputerów, Badania w dziedzinie komputerów, 
Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie tech-
nologii przetwarzania danych, Badania z zakresu skompute-
ryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania 
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów 
administracyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną 
automatyzacją procesów przemysłowych, Certyfikacja da-
nych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], 
Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym 
przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa internetowego, Eksploracja danych, Integracja syste-
mów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Kom-

puterowe projektowanie graficzne do mapowania projekcji 
wideo, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania da-
nych, Kopanie kryptowaluty, Monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wy-
szukiwarek, Opracowywanie i testowanie metod przetwa-
rzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowy-
wanie komputerów, Opracowywanie sieci komputerowych, 
Opracowywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie 
systemów do przesyłania danych, Opracowywanie syste-
mów komputerowych, Opracowywanie systemów przetwa-
rzania danych, Opracowywanie systemów przechowywania 
danych, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania da-
nych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron interneto-
wych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opraco-
wywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, 
Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów 
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wypro-
wadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do prze-
chowywania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów do wprowadzania danych, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicz-
nych baz danych, Projektowanie i opracowywanie kompute-
rowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie kompute-
rów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawoz-
dawczości handlowej, Projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie syste-
mów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie 
i programowanie stron internetowych, Projektowanie urzą-
dzeń do przetwarzania danych, Usługi analityczne w zakresie 
komputerów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych 
online nie do pobrania, Udzielanie informacji na temat pro-
jektowania i opracowywania oprogramowania, systemów 
i sieci komputerowych, Tworzenie platform komputerowych 
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron inter-
netowych na telefony komórkowe, Tworzenie cyfrowych 
znaków wodnych, Testowanie wydajności komputerów, Sys-
temy komputerowe (Analizy -), Rozwiązywanie problemów 
w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytko-
wą, Przygotowywanie programów komputerowych do prze-
twarzania danych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, 
Usługi w zakresie projektowania i programowania kompute-
rów, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi tech-
nologiczne w zakresie komputerów, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi migracji danych, 
Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi komputero-
we do analizy danych, Usługi inżynieryjne w zakresie kompu-
terów, Usługi informatyki kwantowej, Usługi diagnostyki 
komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie 
komputerowych urządzeń peryferyjnych, Zdalne admini-
strowanie serwerem, Zarządzanie usługami w zakresie tech-
nologii informacyjnych [ITSM], Zarządzanie techniczne 
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputero-
wym, Zarządzanie projektami w zakresie technologii infor-
macyjnych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dzie-
dzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarzą-
dzanie projektami komputerowymi, Zapewnianie infrastruk-
tury centrów danych, Wykrywanie i usuwanie usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Wydobywa-
nie kryptowaluty, Udzielanie informacji na temat kompute-
rów, Studia wykonalności w zakresie komputerów, Sporzą-
dzanie raportów dotyczących komputerów, Przeprowadza-
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nie studiów wykonalności w zakresie komputerowych syste-
mów informacyjnych, Przeprowadzanie studiów wykonalno-
ści w zakresie sprzętu komputerowego, Prowadzenie wycen 
ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące komputerów, Profesjonalne usłu-
gi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Profesjonal-
ne doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Pora-
dy techniczne związane z komputerami, Poradnictwo infor-
matyczne, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, 
Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, Opraco-
wywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, Konsultacje technolo-
giczne w dziedzinie sztucznej inteligencji, Komputerowy 
sprzęt (Doradztwo w zakresie -), Komputerowe badania wy-
konalności, Kompilacja informacji związanych z systemami 
informacyjnymi, Kompilacja informacji związanych z techno-
logią informacyjną, Dostarczanie specjalistycznych raportów 
w zakresie informatyki, Dostarczanie raportów z zakresu in-
formatyki, Dostarczanie informacji o technologii komputero-
wej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych 
i stron internetowych, Doradztwo związane z oprogramo-
waniem do systemów komunikacyjnych, Doradztwo związa-
ne z odzyskiwaniem danych komputerowych, Doradztwo 
związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, 
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradz-
two w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w sprawach komputerów, Doradztwo w dziedzinie oprogra-
mowania zabezpieczającego, Doradztwo w dziedzinie inte-
gracji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie 
analizy systemów komputerowych, Doradztwo techniczne 
związane z używaniem sprzętu komputerowego, Doradz-
two techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo techniczne związa-
ne z zastosowaniem i używaniem oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo techniczne dotyczące obsługi kom-
puterów, Doradztwo komputerowe, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowe-
go, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji 
komputerowych, Doradztwo dotyczące rozwijania syste-
mów komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Badania i doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, Zapewnianie ocen ekspertów 
w zakresie przetwarzania danych, Usługi w zakresie konsulta-
cji i doradztwa komputerowego, Usługi w zakresie doradz-
twa komputerowego, Usługi techniczne w zakresie pobiera-
nia gier wideo, Usługi techniczne w zakresie pobierania 
oprogramowania, Usługi techniczne w zakresie pobierania 
danych cyfrowych, Usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Usługi 
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputero-
wym, Usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputero-
wych, Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi 
konsultacyjne w odniesieniu do komputerów, Usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogra-
mowania komputerowego, Usługi konsultacyjne ekspertów 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi informacyj-

ne związane z opracowywaniem sieci komputerowych, 
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem syste-
mów komputerowych, Usługi informacyjne w zakresie kom-
puterów, Usługi informacyjne w zakresie technologii infor-
macyjnej, Usługi informacyjne dotyczące zastosowania sys-
temów komputerowych, Usługi informacyjne dotyczące za-
stosowania sieci komputerowych, Usługi doradztwa techno-
logicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi do-
radztwa technicznego w zakresie komputerów, Usługi do-
radztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, 
Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania 
danych, Usługi doradztwa informatycznego, Usługi dorad-
cze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze 
handlu elektronicznego, Usługi doradcze w zakresie opro-
gramowania, Usługi doradcze w zakresie sieci komputero-
wych stosujących różne środowiska oprogramowania, Usłu-
gi doradcze w zakresie sieci komputerowych, Usługi dorad-
cze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradcze 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi doradcze 
w dziedzinie informatyki kwantowej, Usługi doradcze w dzie-
dzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z integracją systemów komputero-
wych, Usługi doradcze i informacyjne związane z projekto-
waniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramo-
wania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii 
informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyj-
ne w zakresie architektury i infrastruktury technologii infor-
macyjnej, Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci infor-
matycznych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów 
komputerowych, Usługi doradcze dotyczące programów 
komputerowych, Usługi doradcze dotyczące oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi doradcze dotyczące kompute-
rowych systemów informacyjnych, Udzielanie porad tech-
nicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem kom-
puterowym, Udzielanie informacji w zakresie technologii in-
formacyjnej, Udzielanie informacji technicznych w zakresie 
komputerów, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakre-
sie obsługi sieci komputerowych, Zapewnianie wsparcia 
technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputero-
wymi, Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników 
i blogów on-line, Hosting treści cyfrowych, Hosting strony 
internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, Hosting strony internetowej w zakresie 
elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, 
Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz 
osób trzecich, Hosting stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci 
komputerowej, Hosting stron internetowych, Hosting stron 
internetowych w Internecie, Hosting spersonalizowanych 
stron internetowych, Hosting skomputeryzowanych danych, 
plików, aplikacji i informacji, Hosting serwerów i oprogramo-
wania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as 
a Service], Hosting serwerów, Hosting rozrywkowych treści 
multimedialnych, Hosting przestrzeni pamięciowej na po-
trzeby stron internetowych, Hosting przestrzeni pamięcio-
wej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, Ho-
sting przestrzeni pamięciowej w Internecie, Hosting portali 
internetowych, Hosting podkastów, Hosting platform w In-
ternecie, Hosting platform transakcyjnych w internecie, Ho-
sting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego 
przez Internet, Hosting platform komunikacyjnych w inter-
necie, Hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu 
bibliotekami, Hosting obiektów online do prowadzenia dys-
kusji interaktywnych, Hosting obiektów internetowych onli-
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ne dla osób trzecich, Hosting mobilnych stron interneto-
wych, Hosting komputerowych baz danych, Hosting infra-
struktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów 
wymiany treści online, Hosting infrastruktury sieciowej onli-
ne na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktyw-
nych dyskusji, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamię-
ciowej na strony internetowe, Hosting elektronicznych prze-
strzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towa-
rów i usług, Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, 
Hosting blogów, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting 
aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Fog 
computing, Elektroniczne przechowywanie fotografii cyfro-
wych, Elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, 
Elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo, 
Elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio, 
Elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, Elektro-
niczne przechowywanie plików audio, Elektroniczne prze-
chowywanie archiwizowanych wiadomości e-mail, Elektro-
niczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych 
wiadomości e-mail, Elektroniczne przechowywanie plików 
i dokumenty, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, Cyfrowe rozproszone 
magazynowanie, Chmura obliczeniowa, Udostępnianie lub 
wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, Udo-
stępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w inter-
necie, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego opro-
gramowania komputerowego wykorzystywanego do two-
rzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, Tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute-
rowego do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe udostępnia-
nie niepobieralnego oprogramowania komputerowego 
do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za po-
średnictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, 
Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramo-
wania komputerowego do obsługi transportu za pośrednic-
twem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczaso-
we udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kom-
puterowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w dzia-
łalności wydawniczej i drukarskiej, Tymczasowe udostępnia-
nie niepobieralnego oprogramowania komputerowego 
do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci komputero-
wych, intranetu i Internetu, Tymczasowe elektroniczne prze-
chowywanie informacji i danych, Tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Tworzenie, utrzy-
mywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów 
komórkowych, Skomputeryzowane przechowywanie infor-
macji biznesowych, Przechowywanie treści rozrywkowych 
w formie elektronicznej, Przechowywanie obrazów w posta-
ci elektronicznej, Przechowywanie obrazów fotograficznych 
w formie elektronicznej, Przechowywanie filmów w postaci 
elektronicznej, Przechowywanie dokumentów w formie 
elektronicznej, Przechowywanie dokumentacji medycznej 
w postaci elektronicznej, Przechowywanie danych za po-
średnictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowy-
wanie danych online, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie wi-
tryn internetowych na rzecz osób trzecich, Programowanie 
oprogramowania do zarządzania zapasami, Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Platformy do projektowania graficznego jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do gier jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Plat-

forma jako usługa [PaaS], Oprogramowanie komputerowe 
(Wypożyczanie -), Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obej-
mujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowa-
nie do głębokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego 
uczenia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oferowanie 
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramo-
wania on-line do transmisji danych, Oferowanie tymczaso-
wego korzystania z niepobieralnego oprogramowania  
on-line do zarządzania danymi, Oferowanie tymczasowego 
korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line 
do transmisji informacji, Oferowanie tymczasowego korzy-
stania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarzą-
dzania informacjami, Leasing oprogramowania aplikacji po-
jedynczego logowania, Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], 
Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Konfiguracja sprzętu 
komputerowego za pomocą oprogramowania, Konfiguracja 
sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, Interak-
tywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom pu-
blikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w try-
bie online, Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu 
jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], Infrastruktura 
jako usługa (IaaS), Hosting videocastów, Hosting treści cyfro-
wych w Internecie, Hosting treści multimedialnych dla osób 
trzecich, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie 
archiwizacji danych, Usługi przechowywania elektroniczne-
go w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, Usługi 
przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii 
zapasowych danych, Usługi projektowania wyszukiwarek in-
ternetowych, Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, 
głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Usługi 
ochrony danych oparte na technologii przetwarzania 
w chmurze, Usługi komputerowe w związku z elektronicz-
nym zapisywaniem danych, Usługi hurtowni danych [składo-
wanie danych], Usługi elektronicznego przechowywania 
danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych 
danych elektronicznych, Usługi dostawcy usług aplikacyj-
nych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego na rzecz osób trzecich, Usługi dostawcy 
usług aplikacyjnych [ASP], Usługi dostawcy hostingu pu-
blicznego „w chmurze”, Usługi dostawcy hostingu prywat-
nego „w chmurze”, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
Usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], Usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogra-
mowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące wy-
pożyczania komputerów lub oprogramowania komputero-
wego, Umożliwianie tymczasowego użytkowania interak-
tywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia komputerowego nie do pobrania, Umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania online nie do pobra-
nia, służącego do realizacji płatności elektronicznych, Umoż-
liwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania kom-
puterowego online, nie do pobrania, do użytku w aplika-
cjach do monitorowania nadawania, Umożliwianie tymcza-
sowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania 
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony inter-
netowej, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania online nie do pobrania do zarządzania zapasa-
mi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania online nie do pobrania do importowania danych i za-
rządzania nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
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oprogramowania online nie do pobrania do opracowywa-
nia stron internetowych, Umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia opartego na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania online, 
nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowe-
go nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania nie do pobrania do analizowania 
danych finansowych i generowania raportów, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do po-
brania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści 
multimedialnych, Umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania nie do pobrania pozwalającego 
na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami 
pomiędzy użytkownikami, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania operacyjnego online 
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Umoż-
liwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania onli-
ne nie do pobrania do zarządzania bazami danych, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania ope-
racyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, Udostęp-
nienie wyszukiwarek internetowych, Udostępnianie zapaso-
wych programów i urządzeń komputerowych, Udostępnia-
nie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci 
komputerowej, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyski-
wania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, 
Udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych po-
przez chmury obliczeniowe, Udostępnianie wirtualnych sys-
temów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, 
Udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego 
przechowywania danych cyfrowych, Udostępnianie progra-
mów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach 
danych, Udostępnianie programów bezpieczeństwa kom-
puterowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Udostępnia-
nie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Udo-
stępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Udo-
stępnianie miejsca w Internecie na blogi, Udostępnianie map 
geograficznych on-line, nie do pobrania, Zapewnianie tym-
czasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, 
Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego 
oprogramowania online, Zapewnianie oprogramowania on-
line, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, do celów 
edycji tekstu, Zapewnianie oprogramowania online, 
nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem do-
staw, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobra-
nia, do użytku w komunikacji, Zapewnianie czasowego użyt-
kowania oprogramowania online, nie do pobrania, do celów 
edycji tekstu, Wypożyczanie programów zabezpieczających 
przed zagrożeniami internetowymi, Wypożyczanie progra-
mów do przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramo-
wania rozrywkowego, Wypożyczanie oprogramowania 
do gier komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania 
do gier wideo, Wypożyczanie oprogramowania do zarzą-
dzania zapasami, Wypożyczanie oprogramowania do im-
portowania danych i zarządzania nimi, Wypożyczanie opro-
gramowania do opracowywania stron internetowych, Wy-
pożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego związa-
nego z podróżowaniem, Wypożyczanie oprogramowania 
do komputerowych baz danych, Wypożyczanie oprogramo-
wania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, 
Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami da-
nych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzy-

skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego do zarządzania finansami, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogra-
mowania użytkowego, Wypożyczanie i konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Wynajmowanie [udostępnia-
nie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wynajmowa-
nie serwerów WWW, Wynajmowanie oprogramowania dla 
dostępów do Internetu, Wynajem sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego, Wynajem sprzętu i oprogramowania, 
Wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron inter-
netowych, Wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach 
do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, Wyna-
jem programów komputerowych, Wynajem pamięci serwe-
rowej, Wynajem oprogramowania komputerowego związa-
nego z ofertami cenowymi, Wynajem oprogramowania 
komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami 
cenowymi, Wynajem oprogramowania komputerowego, 
urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, Wynajem oprogramowania kompu-
terowego, Wynajem oprogramowania komputerowego 
do odczytu strumienia danych, Wynajem oprogramowania 
i programów komputerowych, Wynajem komputerów i opro-
gramowania, Wynajem komputerów i oprogramowania 
komputerowego, Wynajem elektronicznej przestrzeni pamię-
ciowej w internecie, Utrzymanie witryn internetowych i ho-
sting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, 
Usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, 
Usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, Usłu-
gi w zakresie przechowywania danych elektronicznych 
w chmurze, Usługi w zakresie przechowywania plików elek-
tronicznych w chmurze, Usługi w zakresie hostingu stron in-
ternetowych, Usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie 
danych z komputerowych dysków twardych, Zarządzanie za-
wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami cyfrowy-
mi, Zapewnianie tymczasowego korzystania z oprogramo-
wania pojedynczego logowania online, nie do pobrania, Digi-
talizacja dokumentów, Dekodowanie danych, Digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], Digitalizacja dźwięku i obrazów, 
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Usługi 
w zakresie digitalizacji wykresów, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi powielania programów komputerowych, Usługi inży-
nierii oprogramowania dla przetwarzania danych, Usługi digi-
talizacji map, Transfer danych dokumentowych z jednego 
formatu komputerowego na inny, Usługi deszyfrowania da-
nych, Szyfrowanie obrazów cyfrowych, Szyfrowanie muzyki 
cyfrowej, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie in-
formacji, wiadomości i danych, Skanowanie obrazów [kon-
wersja z nośników fizycznych na elektroniczne], Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Powielanie programów 
komputerowych, Konwertowanie wieloplatformowe treści 
cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, Konwersja tekstu 
na format cyfrowy, Konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Konwersja obrazów 
z formy fizycznej na formę elektroniczną, Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja danych 
i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], 
Komputery (Powielanie programów -), Konwersja danych 
elektronicznych, Kompresja danych do elektronicznego prze-
chowywania, Kompresja cyfrowa komputerowych danych, 
Kodowanie wiadomości, Kodowanie obrazu cyfrowego, Ko-
dowanie muzyki cyfrowej, Kodowanie kart magnetycznych.

(210) 535100 (220) 2021 10 12
(731) NARODOWY REJESTR LEKÓW SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.03.15, 19.13.21
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, 16 Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne].

(210) 535122 (220) 2021 10 12
(731) ARKMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARKMEDIC
(510), (511) 44 Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Wyna-
jem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie 
urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza ko-
smetyczna, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja 
urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwa-
nie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy 
na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kura-
cje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, 
Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Odbudowa wło-
sów, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody dla ludzi, Pielęgnacja 
urody, Udostępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie 
łaźni publicznych do celów higieny osobistej, Udostępnianie 
łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni tureckich, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu toaletowego, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu saun, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ko-
rzystania z solarium [do opalania], Udostępnianie obiektów 
łaźni publicznej w celu zapewniania higieny osobistej, Udo-
stępnianie toalet publicznych, Udostępnianie wanien do go-
rących kąpieli, Udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, 
Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, Udzielanie 
informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie styli-
zacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami 
salonów piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi dorad-
cze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące kosmety-
ków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
doradcze w zakresie usuwania zbędnego owłosienia na ciele, 
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradz-
twa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi do-
radztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobi-
ście, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świad-
czone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi łaźni, Usługi leczni-
cze w zakresie polepszania krążenia, Usługi lecznicze w za-
kresie usuwania tkanki tłuszczowej, Analiza kosmetyczna, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące 
urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie ozda-
biania ciała, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Łaźnie pu-
bliczne do celów higienicznych, Łaźnie publiczne [w celach 
higienicznych], Nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
Obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, Obsługa 
obiektów i sprzętu saun, Salony piękności, Ścinanie włosów, 
Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradz-
twa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie pielę-
gnacji włosów, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi lecznicze doty-
czące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze związane z odra-

staniem włosów, Usługi laserowego usuwania owłosienia, 
Usługi odsysania tłuszczu, Usługi opalania skóry dla ludzi 
w celach kosmetycznych, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pie-
lęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji urody, Usługi salo-
nów piękności, Usługi saun, Usługi sauny na podczerwień, 
Usługi spa, Usługi sztucznego opalania, Usługi w zakresie na-
ciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie mikropig-
mentacji, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w za-
kresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], 
Usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, 
Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabie-
gów upiększających, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi za-
biegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usu-
wanie cellulitu z ciała, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia 
ciała i ducha, Usługi farmaceutyczne, Porady w zakresie far-
makologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, Sporzą-
dzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Sporządza-
nie receptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących 
przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji 
dotyczących medycyny, Usługi doradcze i informacyjne do-
tyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze 
i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, 
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, 
Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi doradcze 
w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutyczne-
go, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków 
recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, 
Ambulatoryjna opieka medyczna, Usługi medyczne, Analiza 
surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza 
tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Analizy RNA lub DNA 
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia no-
wotworami, Badania DNA do celów medycznych [badania 
przesiewowe], Badania genetyczne do celów medycznych, 
Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, Badania poziomu cholesterolu, Bada-
nia przesiewowe, Badania przesiewowe dotyczące serca, Ba-
dania przesiewowe osteoporozy, Badania przesiewowe w za-
kresie chorób układu naczyniowego, Badania rentgenowskie 
w celach medycznych, Badanie leków, alkoholu i DNA do ce-
lów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Ba-
danie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nad-
używania środków odurzających, Badanie rozmazu metodą 
PAP, Badanie słuchu, Banki krwi, Chirurgia kosmetyczna, Chi-
rurgia plastyczna, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortope-
dycznych, Dopasowywanie protez, Dopasowywanie protez 
kończyn, Dopasowywanie przyrządów protetycznych, Do-
pasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki 
i protez, Dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, Do-
radztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegli-
wości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologiczne-
go leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo medycz-
ne w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geria-
trii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradz-
two medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo 
medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków in-
walidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób nie-
pełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Doradz-
two w dziedzinie rodzenia, Doradztwo w zakresie leczenia 
farmakologicznego, Doradztwo w zakresie immunologii, 
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Doradz-
two w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, Doradz-
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two związane z badaniem słuchu, Gromadzenie i konserwo-
wanie krwi ludzkiej, Implantacja (wszczepianie) włosów, Infor-
macja medyczna, Informacje związane z krwiodawstwem, 
Interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, Kliniki, Klini-
ki medyczne, Kompilacja raportów medycznych, Konsultacje 
medyczne, Krwiodawstwo, Laserowe usuwanie grzyba pal-
ców nóg, Laserowe usuwanie żylaków, Leczenie bezpłodno-
ści, Leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem biorezonansu, 
Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze 
hodowli, Leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości 
lub podobnych urazów (judo-seifuku), Medyczna pielęgna-
cja stóp, Medyczne badania osób, Mobilne usługi chiroprak-
tyczne, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce 
medycznej, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycz-
nych, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Opie-
ka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Opieka 
paliatywna, Opieka pielęgniarska, Organizowanie leczenia 
medycznego, Pielęgniarstwo geriatryczne, Pomoc medycz-
na, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Poradnictwo 
medyczne, Poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, 
Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo 
w zakresie zdrowia publicznego, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, Prowadzenie placówek medycznych, 
Przechowywanie komórek macierzystych, Przeprowadzanie 
badań medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do ce-
lów diagnostyki lub leczenia medycznego, Przeprowadzanie 
diagnozy chorób, Przeprowadzanie testów narkotykowych 
u osób ubiegających się o pracę, Przeprowadzanie testów 
u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych 
substancji wpływających na poprawę wyników, Przeprowa-
dzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka 
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, Przygo-
towywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Psy-
chiatria, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, 
Świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywa-
nia nowotworów, Świadczenie usług medycznych, Szpitale, 
Terapia ajurwedyjska, Terapia ciepłem [medyczna], Terapia 
falą uderzeniową, Terapia Gua Sha polegająca na skrobaniu 
skóry, Testy ciążowe, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie geriatrii, Udostępnianie informacji medycznych 
w zakresie dermatologii, Udostępnianie informacji on-line 
dotyczących onkologii, Udostępnianie informacji medycz-
nych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi oceny medycz-
nej, Usługi oddawania nasienia ludzkiego, Usługi okulistycz-
ne, Usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów reha-
bilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efek-
tywności, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych 
nad chorymi dziećmi, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki 
medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi parame-
dyczne, Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, Usługi podo-
loga, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa me-
dycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi przenośnych 
klinik medycznych, Usługi psychiatryczne, Usługi świadczone 
przez szpitale, Usługi spa medycznych, Usługi telemedyczne, 
Usługi terapii chelatowej, Usługi testów audiologicznych, 
Usługi transtelefonicznego monitorowania serca, Usługi udo-
stępniania placówek medycznych, Usługi ultrasonograficzne 
dla celów medycznych, Usługi usuwania woskowiny z uszu, 
Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie au-
diologii, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie 
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, 
Usługi w zakresie badania moczu, Usługi w zakresie badania 
surowic, Usługi w zakresie chemioterapii, Usługi w zakresie 
diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi 

w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uza-
leżnionych, Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, 
Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie me-
dycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami gene-
tycznymi, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi 
w zakresie patologii, Usługi w zakresie przygotowywania ra-
portów medycznych, Usługi w zakresie szczepień, Usługi 
w zakresie wkłuwania się do żył, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia informacji medycznych, Usługi zapładniania metodą in vi-
tro, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, Uzupeł-
nienie włosów, Wydawanie raportów medycznych, Wykony-
wanie badań medycznych, Wypożyczanie instrumentów 
medycznych, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, 
Zapewnianie leczenia medycznego, Zapewnianie zaplecza 
medycznego podczas imprez sportowych, Zdalne monitoro-
wanie danych medycznych do diagnozowania medycznego 
i leczenia, Udostępnianie raportów dotyczących badań me-
dycznych osób, Udostępnianie wsparcia medycznego przy 
monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medyczne-
mu, Udzielanie informacji dotyczących leczenia chorób ser-
cowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych przez inter-
net, Udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, 
Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji 
o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, Udziela-
nie informacji online związanych z zapobieganiem choro-
bom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, Udzielanie 
informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, Udzielanie 
informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Interne-
tu, Udzielanie informacji związanych z leczeniem przemiesz-
czonych stawów, skręceń lub złamanych kości, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Udzie-
lanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzie-
lanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do reduk-
cji masy ciała do celów medycznych, Udzielanie informacji 
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do reduk-
cji masy ciała do celów medycznych, Udzielanie porad me-
dycznych w zakresie redukcji masy ciała, Udzielanie wiado-
mości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi analiz me-
dycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez la-
boratorium medyczne, Usługi analiz medycznych związane 
z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowo-
tworów, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pa-
cjentów, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowa-
niem raka, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem 
osób, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych 
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi 
badań krwi, Usługi badań mammograficznych, Usługi badań 
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem cho-
rób, Usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, 
Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, 
Usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, Usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, Usługi ba-
dań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, Usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, Usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, Usługi ba-
dań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, Usługi ba-
dania cukrzycy, Usługi badania korzystania z leków, Usługi 
banków komórek macierzystych, Usługi banków krwi, Usługi 
banków spermy, Usługi banków tkanek oka, Usługi banku 
krwi pępowinowej, Usługi banku kultur komórkowych do ce-
lów transplantacji medycznej, Usługi charytatywne, miano-
wicie świadczenie usług medycznych dla osób potrzebują-
cych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług 
medycznych, Usługi chiropraktyczne dla dzieci, Usługi chiro-
praktyka dla osób z chorobami przewlekłymi, Usługi chiro-
praktyków dla dorosłych, Usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
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skóry, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi 
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, Usługi 
doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi dorad-
cze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze 
dotyczące implantów protetycznych, Usługi doradcze doty-
czące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi 
doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Usługi dorad-
cze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, Usługi 
doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, Usługi do-
radcze w zakresie chirurgii, Usługi doradcze związane z usłu-
gami medycznymi, Usługi doradztwa medycznego świad-
czone przez domy opieki, Usługi farm zdrowia [medyczne], 
Usługi ginekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji 
medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi informacji 
medycznej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
nej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi 
klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
kurortów [medyczne], Usługi laboratoriów medycznych 
w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, 
Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek 
pobranych od pacjentów, Usługi laserowej korekty wzroku, 
Usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, 
Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, Usługi lekar-
skie, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi medycz-
ne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi medyczne, mianowi-
cie zapłodnienie in vitro, Usługi medyczne w dziedzinie ne-
frologii, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Usługi me-
dyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi medyczne w zakre-
sie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewle-
kłego bólu, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewo-
wych w dziedzinie bezdechu sennego, Usługi medyczne 
w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bez-
dechu sennego, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi 
medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi medycz-
ne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość 
[tele-reporting], Usługi medyczne związane z usuwaniem, 
leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi me-
dyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem 
komórek macierzystych, Usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, 
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
twarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne związane 
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, 
Usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie ast-
my, Usługi nastawiania kości, Usługi obrazowania medyczne-
go, Badania optyczne, Dopasowywanie okularów, Dopaso-
wywanie soczewek kontaktowych, Dopasowywanie socze-
wek optycznych, Optometria, Usługi badania wzroku [zakła-
dy optyczne], Usługi informacyjne dotyczące soczewek kon-
taktowych, Usługi optometryczne, Usługi przesiewowych 
badań wzroku, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
Analiza zachowania do celów medycznych, Badania psycho-
logiczne, Badanie osobowości do celów psychologicznych, 
Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychiczne-
go], Doradztwo psychologiczne, Doradztwo związane z psy-
chologią integralną, Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje 
psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psycholo-
giczna, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo psycho-
logiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Przeprowa-
dzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie te-
stów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowa-
dzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, 

Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przygotowywa-
nie profili psychologicznych, Przygotowywanie profilów psy-
chologicznych do celów medycznych, Psychoterapia, Psy-
choterapia holistyczna, Sporządzanie raportów psycholo-
gicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Terapia 
sztuką, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Testy psy-
chiatryczne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilita-
cji psychicznej, Udzielanie informacji dotyczących modyfika-
cji zachowania, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości 
psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi (ADHD), Usłu-
gi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psy-
choruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań prze-
siewowych w kierunku zaburzeń uwagi (ADD), Usługi badań 
przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), 
Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze dotyczące 
zachowania ludzkiego, Usługi poradnictwa psychologiczne-
go w zakresie sportu, Usługi psychologów, Usługi psychote-
rapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen 
i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny osobo-
wości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w za-
kresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie psychologii 
pracy, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych 
i grup, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Zapew-
nianie leczenia psychologicznego, Wynajem sprzętu do opie-
ki zdrowotnej dla ludzi, Udzielanie informacji w zakresie wy-
pożyczania maszyn i aparatury medycznej, Wynajem butelek 
i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wy-
najem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia me-
dycznego, Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wyna-
jem urządzeń medycznych, Wynajmowanie robotów chirur-
gicznych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, 
Wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, Wy-
pożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie 
sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie ultradźwiękowych urzą-
dzeń diagnostycznych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji 
w dziedzinie technologii medycznej, Akupunktura, Aromate-
rapia, Badania na obecność alkoholu do celów medycznych, 
Badania przesiewowe [skriningowe], Badania w celu oceny 
zagrożenia dla zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Chiropraktyka [nasta-
wianie kręgosłupa], Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania 
wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska, Domy opieki 
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Dopasowywanie aparatów słuchowych, Doradztwo diete-
tyczne, Doradztwo dotyczące alergii, Doradztwo dotyczące 
ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące opieki nad osobami 
starszymi [w zakresie zdrowia], Doradztwo genetyczne, Do-
radztwo w zakresie biorytmów, Doradztwo w zakresie diete-
tyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania 
się, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo 
żywieniowe, Dostarczanie informacji dotyczących moksybu-
cji, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarcza-
nie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Fizjoterapia, Hipnotera-
pia, Hydroterapia, Hospicja, Informacje dotyczące masażu, 
Konsultacje z dziedziny żywienia, Leczenie alergii, Leczenie 
odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, 
Leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, Leczenie 
pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, Le-
czenie uzależnień, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Le-
czenie w zakresie kontroli wagi ciała, Masaż, Masaż gorącymi 
kamieniami, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż 
shiatsu, Masaż sportowy, Masaże, Monitorowanie pacjentów, 
Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i ko-
gnitywnych, Nadzór nad programami redukcji wagi, Napra-
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patia, Ocena kontroli wagi, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Medyczna opieka pielęgniar-
ska, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, 
Opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia 
(HMO), Opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, Opieka 
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka zdrowotna zwią-
zana z głodówką, Opieka zdrowotna związana z hydroterapią, 
Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, Opieka zdrowot-
na związana z homeopatią, Opieka zdrowotna związana 
z osteopatią, Opieka zdrowotna związana z naturopatią, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fi-
zycznej, Organizowanie zakwaterowania w domach dla re-
konwalescentów, Organizowanie zakwaterowania w domach 
spokojnej starości, Organizowanie zakwaterowania w sanato-
riach, Ośrodki zdrowia, Osteopatia, Pilates terapeutyczny, Pla-
cówki rekonwalescencji, Planowanie i nadzorowanie diety, 
Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowa-
nie programów odchudzających, Planowanie rodziny, Pomoc 
osobom w rzucaniu palenia, Poradnictwo dietetyczne, Po-
radnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo związane 
z terapią zajęciową, Poradnictwo żywieniowe, Porady i do-
radztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo związane 
z dietą, Refleksologia, Rehabilitacja fizyczna, Rehabilitacja pa-
cjentów uzależnionych od alkoholu, Sanatoria, Sporządzanie 
raportów dotyczących opieki zdrowotnej, Świadczenie usług 
przez domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
ską lub medyczną, Świadczenie usług w zakresie programów 
odchudzania, Świadczenie usług w zakresie prowadzenia do-
kumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, 
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Świadcze-
nie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Talasotera-
pia, Terapia antynikotynowa, Terapia mowy, Terapia mowy 
i słuchu, Terapia polegająca na skrobaniu [GuaSha], Terapia 
tańcem, Terapia w zakresie rzucenia palenia, Terapia zajęcio-
wa i rehabilitacja, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie 
informacji na temat karmienia piersią, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdro-
wotnej, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom 
z niepełnosprawnościami, Udzielanie informacji dotyczących 
chiropraktyki, Udzielanie informacji dotyczących badań fizy-
kalnych, Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, Udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów spożywczych, Udzielanie informacji w zakresie 
suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji z za-
kresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji 
zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z odżywia-
niem, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masa-
żem japońskim, Udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi, Usługi analiz laboratoryjnych 
związanych z leczeniem ludzi, Usługi barów tlenowych, Usłu-
gi dietetyków, Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi domowej opieki 
zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej [medyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Usługi dorad-
cze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze w zakresie odchu-
dzania, Usługi doradcze w zakresie laktacji, Usługi doradcze 
związane z dietą, Usługi doradztwa dietetycznego [medycz-
ne], Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, Usługi 

doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi doradztwa ży-
wieniowego, Ziołolecznictwo, Zapewnianie tymczasowej 
opieki zastępczej, Zapewnianie obiektów i sprzętu długoter-
minowej opieki, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabili-
tacji fizycznej, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi tera-
peutyczne dla twarzy, Usługi związane z bankami tkanek 
ludzkich, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowot-
nej, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w za-
kresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie terapii mowy, 
Usługi w zakresie Reiki, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Usługi hydro-
terapii domowej, Usługi informacji medycznej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi kliniczne w zakresie homeopatii, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik 
zdrowia, Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi ku-
racji uzdrowiskowych, Usługi masażu stóp, Usługi masażu 
w trakcie ciąży, Usługi mikrodermabrazji, Usługi oceny zdro-
wia, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i do-
chodzącymi, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi 
opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniar-
skiej, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki zdrowotnej ofe-
rowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jedno-
stek służby zdrowia, Usługi opieki zdrowotnej w leczeniu 
choroby Alzheimera, Usługi pielęgniarskiej pomocy domo-
wej, Usługi położnicze, Usługi położnicze [akuszeria], Usługi 
refleksologiczne, Usługi sanatoriów, Usługi stawiania baniek, 
Usługi świadczone przez dietetyków, Usługi szpitalnych do-
mów opieki, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii autogenicz-
nej, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Usługi terapii 
za pomocą komórek macierzystych, Usługi tymczasowej 
opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, Usługi 
w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie badań przesiewo-
wych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektual-
nej, Usługi w zakresie chiropraktyki, Usługi w zakresie hydro-
terapii, Usługi w zakresie kontrolowania wagi, Usługi w zakre-
sie krioterapii, Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Usługi 
w zakresie leczenia bezsenności, Usługi w zakresie leczenia 
nałogu palenia, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakre-
sie muzykoterapii, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze 
głowy, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie pa-
tologii związane z leczeniem osób, Usługi w zakresie plano-
wania programów redukcji wagi, Usługi w zakresie planowa-
nia diety odchudzającej.

(210) 535171 (220) 2021 10 13
(731) CAO ANH QUAN-DAVID, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UKIM
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zamówień online w dzie-
dzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dosta-
wą na miejsce, 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 
43 Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji fast-food, 
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji japońskich, Usłu-
gi restauracji hotelowych, Usługi restauracji hiszpańskich, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji 
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji z da-
niami ramen, Zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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(210) 535205 (220) 2021 10 14
(731) STREETWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

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

(210) 535287 (220) 2021 10 15
(731) BOUQUET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEY GIRLS

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.09, 
27.01.02

(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 520465, 520466, 520467, 520468, 530491, 532350, 532352, 532353, 533146, 533300, 533304, 534097, 534156, 
534474

2 520465, 520466, 520467, 520468, 532940, 533300

3 531950, 532625, 532657, 532704, 532998, 533154, 533240, 533295, 533308, 534097, 534156, 534191, 534224, 
534677

4 534224

5 519685, 524048, 527699, 527701, 531950, 532279, 532283, 532284, 532625, 532657, 532690, 532691, 532692, 
532693, 532790, 532998, 533154, 533163, 533240, 533320, 533324, 533461, 533792, 533889, 533914, 534024, 
534064, 534164, 534179, 534191, 534224, 534386, 534429, 534474, 534614, 534615, 534616, 534618, 534620, 
534622, 534631, 534632, 534635, 534637, 534638, 534640, 534641, 534642, 534645, 534646, 534647, 534649, 
534650, 534651, 534652, 534653, 534654, 534677, 534719, 534721, 534723, 534726, 534727, 534728, 534729, 
534730, 534731, 535100

6 499259, 520465, 520466, 520467, 520468, 528045, 533206, 533240, 533300, 534151, 534153, 534579, 534689, 
534690

7 521862, 531343, 533304, 533366, 533857, 534151, 534153, 534375, 534409

8 533206, 533857, 533971

9 509639, 511191, 518561, 519289, 520103, 524991, 532377, 532707, 533194, 533240, 533251, 533268, 533300, 
533304, 533536, 533552, 533726, 533748, 533749, 533750, 533751, 533969, 533971, 534072, 534151, 534153, 
534208, 534380, 534454, 534480, 534657, 534688, 534694

10 519685, 528045, 531950, 532625, 532657, 533240, 534480

11 511191, 518561, 521862, 528045, 532252, 532288, 532292, 533240, 533300, 533753, 533857

12 521862, 533268, 533366, 534375

14 533937, 534657, 534677

16 520103, 528106, 530491, 531343, 532377, 532707, 533240, 533251, 533290, 533643, 533857, 534032, 534208, 
534241, 534403, 534470, 534482, 534573, 534577, 534586, 534612, 535100

17 520465, 520466, 520467, 520468, 521862

18 533552, 534208, 534224, 534677, 534683, 534684

19 499259, 520465, 520466, 520467, 520468, 528106, 530491, 533144, 533145, 533206, 533300, 533704, 534224, 
534579

20 533300, 533552, 534224, 534579, 534675

21 533240, 533300, 533552, 533643, 533857, 533971, 534208, 534224

22 533873, 533875, 533971

24 533300, 533873, 533875, 534056, 534224, 534445

25 532554, 533252, 533552, 533643, 534097, 534208, 534224, 534445, 534477, 534568, 534677, 534683, 534684, 
534720, 535205

26 533552

27 522039, 533300, 534224

28 519685, 532707, 532790, 533252, 534208, 534224, 534586, 534612

29 514339, 527699, 527701, 531133, 531138, 532713, 532714, 533227, 533320, 533324, 533701, 533928, 534013, 
534024, 534404, 534456, 534594, 534817, 534818, 534819

30 514339, 529479, 531133, 531138, 532279, 532604, 532795, 532797, 532798, 532799, 532802, 532804, 532805, 
532806, 532809, 532813, 532815, 533227, 533250, 533369, 533370, 533700, 533701, 533851, 534024, 534180, 
534224, 534434, 534623, 534676, 534749, 534754
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31 531133, 531138, 531898, 532790, 533304, 534442

32 514339, 521242, 533227, 533643, 533701, 534011, 534024, 534208

33 510108, 510110, 511894, 522550, 532123, 533701, 534255, 534447, 534475

34 517441

35 499259, 502804, 518561, 519289, 520465, 520466, 520467, 520468, 522039, 524890, 524991, 527699, 527701, 
528106, 529479, 530491, 531898, 532100, 532125, 532350, 532352, 532353, 532377, 532657, 532790, 532795, 
532797, 532798, 532799, 532802, 532804, 532805, 532806, 532809, 532813, 532815, 532998, 533151, 533166, 
533227, 533241, 533250, 533252, 533300, 533304, 533320, 533324, 533366, 533701, 533857, 533873, 533875, 
533937, 533969, 533990, 534024, 534032, 534072, 534151, 534153, 534208, 534262, 534303, 534317, 534373, 
534375, 534382, 534439, 534448, 534454, 534470, 534482, 534485, 534560, 534563, 534568, 534575, 534577, 
534584, 534586, 534612, 534644, 534657, 534683, 534684, 534687, 534689, 534690, 534691, 534692, 534694, 
534749, 534754, 534817, 534818, 534819, 534834, 535092, 535171

36 519289, 520103, 528106, 530491, 532979, 533151, 533229, 533255, 533262, 533620, 533621, 534303, 534436, 
534439, 534483, 534485, 534575, 534588, 534595, 534688, 534834

37 499259, 518561, 519289, 520103, 528106, 532100, 532288, 532292, 532824, 533151, 533194, 533300, 533304, 
533620, 533621, 533704, 534156, 534562, 534579, 534588, 534595, 534694, 534834

38 519289, 524890, 532377, 533290, 533969, 534029, 534034, 534208, 534454

39 530491, 531898, 533151, 533300, 533304, 534032, 534151, 534153, 534262, 534401, 534439, 534663, 534817, 
534818, 534819, 535171

40 520465, 520466, 520467, 520468, 532100, 533304, 533873, 533875, 534403, 534694

41 502804, 509639, 519289, 520103, 520303, 527199, 529479, 532100, 532125, 532377, 532554, 532606, 532607, 
532609, 532657, 532707, 533290, 533300, 533912, 533919, 533969, 533970, 534006, 534029, 534032, 534034, 
534043, 534072, 534208, 534224, 534303, 534373, 534376, 534377, 534379, 534454, 534470, 534483, 534485, 
534562, 534568, 534573, 534677, 534687, 534773, 534774, 534789, 535078, 535088, 535092

42 502804, 509639, 519289, 520465, 520466, 520467, 520468, 528106, 532125, 532377, 533151, 533300, 533304, 
533536, 533620, 533621, 533704, 534034, 534208, 534373, 534378, 534382, 534445, 534454, 534485, 534560, 
534789, 534834, 535092

43 514163, 526243, 528106, 529479, 529484, 533700, 533701, 533919, 533969, 534032, 534090, 534091, 534166, 
534178, 534180, 534303, 534317, 534376, 534377, 534401, 534454, 534568, 534569, 534584, 534663, 534676, 
534691, 534692, 534770, 534771, 534817, 534818, 534819, 535171

44 509639, 528106, 531123, 532606, 532607, 532609, 532657, 532704, 533154, 533990, 534034, 534043, 534224, 
534379, 534454, 534613, 534634, 534789, 535122, 535287

45 528106, 532125, 532606, 532607, 532609, 533151, 533728, 533990, 534208, 534303, 534380, 534454, 534575



Znak
Numer  

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

# PO JEJ STRONIE 532607

# PO JEJ STRONIE 532609

#POJEJSTRONIE 532606

1936 TYMBARK MUS 100% owoców  
z witaminą C MANGO JABŁKO BANAN  
bez dodatku cukru 514339

ACADEMIA NAUTICA 534032

AGRO TECHNOLOGY GROUP ŻYWNOŚĆ  
V GENERACJI 533304

AH HARDT SYSTEMY ODGROMOWE 534694

Akademia Zwinnego Dyrektora 535088

ale Agentka! 534688

ALEJA GWIAZD 532798

ALKOPUNKT 534380

Ambra RETAIL (R)EVOLUTION 533240

APITUSSINUM 533889

ARKMEDIC 535122

art nuvo 534482

ARTR ALWAYS READY TO RUMBLE 533252

ATENZA 534429

-AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA 
- MIÓD PITNY ESTD Mead 2017  
PRODUKT RZEMIEŚLNICZY  
Z PODLASIA -HANDMADE  
QUALITY- 3 Augustowski trójniak  
MANUFAKTURA Paweł Kotwica  
MISTRZ PRODUKCJI AUGUSTOWSKA  
MIODOSYTNIA 511894

Bambina Stellina 534241

Beauty Expert 534006

Betron 534726

BIESZCZADZKI SZNYT 532713

BIO EKSPANDY 534623

BITT 534727

Blachy Pruszyński 520465

BLACHY PRUSZYŃSKI 520466

BLACHY PRUSZYŃSKI 520467

BLACHY PRUSZYŃSKI 520468

BOBROVSKI 534097

Boo! Trick or treats 534448

Boop 534378

BOSKIE BUENOS 532804

BRACIA SADURSCY NIERUCHOMOŚCI 533229

BRILUX 533753

broker AZ 532979

Brzuchowski 533937

bułka z masłem BY PATI SINCE 1995 534180

CANDEO 534634

CANNABITONE 533461

Carpets & More DYWANY, KTÓRE  
POKOCHASZ 522039

Chałupy 6 534568

CHAMPAGNE Roi  
PRODUCT OF FRANCE BRUT ROSE  
Le Chemin du Roi  
PRODUCT OF FRANCE 532123

Chef one 533857

CODE of NATURE 532998

COLOR&ROLL 532940

comornicus 533728

Cyprosejfner 534653

CZERWONA SKARBONKA 534563

DE PAREL 533295

Defendor 534632

dewelopuj 520103

Disney Mathias Pizza 534166

Doraltes 534647

Dotyk Natury 531123

DRAFT4U 534382

DRF 534436

dziennik ZABAW 533251

dzień dobry przedszkole 533912

e essendora 534191

EARL GREY NIEBIESKI KWIAT 532802

EAT MEAT 534819

ELLMIX R 533145

ELLMIX 533144

ElpoGreen 533146

EMRA WOOD 534675

EMS FITFACTORY 520303

Etiuda 534729

Etonal 534723

Fermata 534728

Flomid 534635

FLORPEDES 533308

freelance 524890

FRYZUSIOWO 534043

fumi 532714

GAŁKA 534434

Gamelan 534649
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Gastrovit StressControl SUPLEMENT DIETY  
KROPLE 50 ml Phyto Pharm PRAWIDŁOWA  
PRACA UKŁADU NERWOWEGO  
I ELIMINACJA STRESU PRAWIDŁOWE  
TRAWIENIE I ZDROWY UKŁAD POKARMOWY  
6 CZYNNYCH SKŁADNIKÓW 533914

GBC INVEST 533620

GBC INVEST 533621

GĘSTY SOK HPP TŁOCZONY NA ZIMNO  
POD CIŚNIENIEM NIESPASTERYZOWANY 521242

GIGA DEVELOPMENT 534834

gksrozbark.pl 535078

GLEN TAYLOR 522550

GN GRYF NIERUCHOMOŚCI  
WWW.NIERUCHOMOSCI.GRYF.PL 533262

goodcold 534663

GRADOS 532604

GREEN ORANGE 532815

GRYF NIERUCHOMOŚCI 533255

GUB 533268

HA LONG 529484

Haber 533194

Hapi 534640

HELLENA AQUA OWOC 534011

hello social 533166

HerbaFix 532279

HEY GIRLS 535287

HISZPAŃSKA MANDARYNKA 532805

Huron 534646

HYDROMECH 521862

IMIĘ RÓŻY 532799

INOVOX Express ACTIVE 532625

InPost eko dostawa 534151

INRABLEW 535205

ipep intellectual property evaluation park 532125

Irokez 534637

Izoksasejfner 534654

JAZDAM SZKOŁA JAZDY 533970

JBB Bałdyga Z PIERSI DELIKATNA  
i SMAKOWITA 527699

JBB Bałdyga ZE WSI IDEALNA  
z PAJDĄ CHLEBA JBB Bałdyga  
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 100% Polski Kapitał 527701

Jego owocowość 531138

Jego warzywność 531133

JESS WARSAW OLD TOWN HOTEL & SPA 534091

JESS 534090

JJERRS 530491

KALADIRION 534677

Kangurek Hop 527199

KAWOMAN 533250

King Fit 534024

KLIMA - MUSIC 534562

KOEMA 532790

Koliber Drogerie 533241

KORAL TRADE 534262

Kornet 534622

Kosmo 534620

Kowalew 534013

KRÓWKA BIESZCZADZKA 534749

KRÓWKA PIENIŃSKA 534754

Kukustar 534721

Kumix 534719

LAFFA BAKERY 534676

Laktoferyna IgG SUPLEMENT DIETY 532690

Laktoferyna Suplement diety 532283

Laktoferyna SUPLEMENT DIETY 532691

Laktoferyna SUPLEMENT DIETY 532692

Laktoferyna SUPLEMENT DIETY 532693

LANOCHE 534720

LEKONALEPKA 535100

Lewino Kaszubski Zajazd Motocyklowy 534401

LIANHUA 531950

LIPROLOG 533163

LLL LILER 534480

LOŻA Cafe 534178

Łowcy Blasku 534156

MADAGASKAR 532806

MANATURA 532704

MARS 534475

MARTINO CONTTI 534683

MATRIX 533928

mąka słodzinowa 533369

mBank cyfrowe rewolucje 534485

MC MARTINO CONTTI MILANO 534684

MEDIA LIDER 534439

METACH 534689

METACH 534690

Metida 534642

Migrant Life 534303

MIGRE POLSKIE CENTRUM  
LECZENIA MIGRENY 534789

Mikropigmentacja skóry głowy 
KLINIKA SMP 534379

Miodowy kłos 533851

Montessori Kielce PRZEDSZKOLE  
CASA DEI BAMBINI 534773

Montessori Kielce SZKOŁA MONTESSORI  
KOMPAS 534774

Montessori Kielce ŻŁOBEK NIDO CENTRUM 534771

Montessori Kielce ŻŁOBEK NIDO 534770

Mr. Miau 534442

Multi design 533300

MUNDO MARINO 534376

MUNDO MARINO 534377
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n. 533290

NEOPAK 534577

new-electric 533971

nJU.ŚWIATŁOWÓD 519289

NOVDOM 533151

Oh! 534470

ORANGE DREAM 532813

Osteria di Bitondo 533700

OSTROŻNIE NIE ZGNIATAĆ!!! 534403

OWOCOWA LAGUNA 532797

Pacyfik 534731

Pan BOCIAN Deli - Vegan - Quality Meat 514163

PARIS PARIS 532795

Pastelier Dreams 519685

Pedimed 532657

pharmedio.pl 534029

Pierogi Ladies 529479

PIRX ENERGY 533751

PIRX 533750

pm PROTECH MOTORS  
INDUSTRIAL SERVICES 531343

polski chłód 532288

polski chłód 532292

POLTEK 534375

pomoce domowe 534454

POOL BOX CREATIVE FITNESS & SPA 528045

PORTACOOL 532252

PRENA 534474

Probiernia Urbanowicz 533701

PRZYGODY. PRZEDSIĘBIORCÓW 534687

psikawka 534569

PURNAMA 534224

PURPLE YELLOW MIX 517441

Putere 534631

R 499259

R 533643

RAJSKI PTAK 532809

READY STEADY GO 534483

RED 524991

Remo Invest 532824

REPUBLIKA WNĘTRZ 534595

REZYDENCJE KOWNATKI 528106

RIO BAR KAWOWY 534584

Robotec.ai 533536

RPMS 534575

S SM - G 533366

Samba 534614

SAPOTO 535092

Sea Lion 534404

sea STORY 534818

SENoLEK 533792

SENoLEK 534064

Sezamstyl 533206

SILVECO NanoMast 533154

SITAFORMIL 534179

SITAGLIPTIMIL 534164

Skiper 534618

słodziny browarne 533370

SOŁTYSÓWKA 533320

SPECJAŁY GALICYJSKIE  
CESARSKO - KRÓLEWSKA TRADYCJA  
SPRAWDZONA RECEPTURA 533227

SPIŻARNIA SMAKÓW  
śliwka z goździkiem  
WŁASNEJ PRODUKCJI NA MACERATACH 534447

SPÓŁKA ZOO 531898

STÓŁ SOŁTYSA 534594

StresLab 509639

SUNESS 534477

Suplement Diety Laktoferyna Krople 8 ml 532284

SWIPETO.PL 532377

SWMFED STREET WORKOUT MASTERS  
FEDERATION 532554

SZAMAMM 526243

Szekla 534616

Szkuner 534615

Śląski Klaster Lotniczy 502804

TADALL 524048

Taizza 534645

TAKAOTO 534373

Talent POINT 534560

TEAM Papa Smerf 534056

TEGOLA WIĄZARY DACHOWE 533704

THE ALCHEMIST GRILL & COCKTAIL 534691

The Alchemist 534692

Tresser 534652

Triter 534651

Trivino 534638

TU PRALNIA EKOLOGICZNA 532100

Turango 534641

Turlaj Klopsa 534317

Ubrana w siebie 533990

UKIM 535171

Unidoz pro 511191

VECTOR SMART 534657

Velmea-MIP 534386

Vidal 534730

VIPACK 534456

VisitCracow 533969

WANEKO 534573

Warsaw Eye Hospital 534034

WHITELOOM 534445

WI 532707
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WIGEOL 533873

WIGOLEN 533875

WOJTÓWKA 533324

WOW COW 533552

www.maaxx.pl  
MAAXX EKOGROSZEK PREMIUM 532350

www.maaxx.pl  
MAAXX EKOGROSZEK SUPER 532352

www.maaxx.pl  
MAAXX EKOGROSZEK ULTRA + 532353

WYKONANA METODAMI  
RZEMIEŚLNICZYMI MANUFAKTURA  
WÓDKI PRODUKT POLSKI ŚLIWOWICA  
z MANUFAKTURY DESTYLATY  
Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE  
W DĘBOWYCH BECZKACH PO MIODZIE  
PITNYM WYRÓB PREMIUM 510110

WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI  
MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT  
POLSKI WÓDKA z MANUFAKTURY  
STWORZONA Z SUROWCA  
POCHODZĄCEGO Z GORZELNI  
ROLNICZEJ WYRÓB PREMIUM 510108

Wzmacniacz 534586

WZMACNIACZ 534612

YES Chef! 534817

Z 534644

ZAK 534409

Zaprawian 534650

ZEBRANO okna | drzwi |  rolety | bramy 534579

ZEG 518561

Zespół Folklorystyczny „Kaśka” 534072

ZŁOTY JAR 533919

ŻUBRÓWKA KORZENNA MOC 534255



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.

369373 Gil Bret (2021 08 06)
CFE: 27.05.01 25

1103950 PIERRE RICAUD (2021 09 16) 14
1613096 24ORE business school (2021 09 16)

CFE: 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13 41
1616279 JLC (2021 04 21)

CFE: 01.15.15, 25.05.02, 
26.04.06, 27.05.02, 29.01.13

29, 30, 35, 42, 43

1616288 VUNA (2021 05 27) 29, 30
1616360 PHIBROWS PHIACADEMY CRAFT C MASTER 

(2021 06 10)
CFE: 02.09.04, 17.05.05, 24.17.25, 
26.03.02, 26.13.25, 26.15.07, 27.05.01

9, 42

1616380 BERGAMOT POLYPHENOLIC FRACTION  
(2021 07 29)
CFE: 27.05.01 5

1616408 GARD (2021 06 16, 2021 03 03) 6, 9, 19
1616468 SPELL ON YOU (2021 07 16, 2021 01 21) 3
1616510 MANLORIC (2021 06 11)

CFE: 27.05.01 25
1616523 yauld (2021 07 15)

CFE: 27.05.01 16
1616525 2021 09 08)

CFE: 26.01.01, 26.13.25 25
1616545 CREAMARY (2021 05 06)

CFE: 25.01.10, 27.05.01, 29.01.12 30, 35, 43
1616558 MACIÒN (2021 07 22, 2021 07 16) 33
1616580 NORDSTAR TOWER (2021 07 28)

CFE: 26.11.07, 27.05.10, 29.01.12 19, 36, 37
1616674 A GLASS OF (2021 08 21) 33
1616775 BioLisa (2021 07 07) 5
1616816 PROSOLUTE (2021 05 17, 2021 02 04) 3, 5
1616862 2021 07 08)

CFE: 05.03.04, 05.07.10, 05.13.06, 
19.07.07, 19.09.01

33

1616872 TOO COOL (2021 07 22)
CFE: 27.05.01 30

1616998 POONGSAN (2021 05 17)
CFE: 27.05.01 10, 28

1617036 SALDVA (2021 05 27, 2020 12 02) 5, 29, 30
1617161 2021 08 26, 2021 05 11)

CFE: 24.01.01 1, 5
1617302 GAUSSIAN (2021 07 08)

CFE: 27.05.01 11, 35, 42
1617351 COGNITIB (2021 07 23, 2021 03 04) 5
1617360 YASOPHA (2021 06 03, 2021 04 26) 3, 5, 10
1617361 EVYSAJE (2021 06 03, 2021 04 26) 3, 5, 10
1617362 RELFYDENCE (2021 06 03, 2021 04 26) 3, 5, 10
1617363 BEYANSPA (2021 06 03, 2021 04 26) 3, 5, 10
1617366 ELEMNUO (2021 06 03, 2021 04 26) 3, 5, 10
1617691 VMV (2021 08 06)

CFE: 26.03.23, 27.05.01 7
1617720 GRECH (2021 08 06)

CFE: 27.05.01 7, 11
1617786 2021 06 10, 2020 12 16)

CFE: 25.07.04, 26.04.09, 29.01.12 32
1617789 2021 06 10, 2020 12 16)

CFE: 26.04.03, 29.01.12 32
1617847 RYERELLIA (2021 06 03, 2021 04 26) 3, 5, 10
1617918 O olivetti (2021 05 10, 2021 04 13)

CFE: 27.05.01 9, 11, 20
1617964 SANDEZIA (2021 05 10) 5, 31
1617966 TETHER TOOLS (2021 07 13, 2021 06 17) 9, 35
1618030 2021 07 14)

CFE: 02.09.01, 29.01.01 45
1618119 YINBA (2021 07 07)

CFE: 26.01.02, 26.07.25, 27.05.01 7



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1617161 

3  1616468, 1616816, 1617360, 1617361, 1617362, 1617363, 1617366,
 1617847 

5  1616380, 1616775, 1616816, 1617036, 1617161, 1617351, 1617360,
 1617361, 1617362, 1617363, 1617366, 1617847, 1617964 

6  1616408 

7  1617691, 1617720, 1618119 

9  1616360, 1616408, 1617918, 1617966 

10  1616998, 1617360, 1617361, 1617362, 1617363, 1617366, 1617847 

11  1617302, 1617720, 1617918 

14  1103950 

16  1616523 

19  1616408, 1616580 

20  1617918 

25  369373, 1616510, 1616525 

28  1616998 

29  1616279, 1616288, 1617036 

30  1616279, 1616288, 1616545, 1616872, 1617036 

31  1617964 

32  1617786, 1617789 

33  1616558, 1616674, 1616862 

35  1616279, 1616545, 1617302, 1617966 

36  1616580 

37  1616580 

41  1613096 

42  1616279, 1616360, 1617302 

43  1616279, 1616545 

45  1618030



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.

523598 Chanel SARL
2021 06 02 35

526399 Sigma IT Group AB
2021 07 26 35, 41, 42

524095 LABORATOIRE 7 MED
2021 08 04 10

526843 SCHWEIZER KAPITAL HOLDING AG
2021 08 04 43

526372 Diageo Brands B.V.
2021 08 09 33

526377 Diageo Brands B.V.
2021 08 09 33

527110 FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHOD-
NICH
2021 08 17 41

527758 KARCZ PAWEŁ
2021 09 08 36

523354 BRENK JOLANTA BRILLANT SPÓŁKA CYWILNA
2021 09 13 9, 44

521813 Shulton, Inc.
2021 10 05 3

527647 ALTVATER Gessler – J.A. BACZEWSKI Likörer-
zeugung GmbH
2021 10 05 33

527646 ALTVATER Gessler – J.A. BACZEWSKI Likörer-
zeugung GmbH
2021 10 05 33

527628 OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 12 5, 30, 32, 35

526545 VERO DUCO N.V.
2021 10 12 6, 19, 37

530122 Sisters Point A/S
2021 10 08 25



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1597391 Edelman B.V.
2021 10 05 7, 8, 11, 21



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

41/2021 45 531643
FITNESS WORLD SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

WELL FITNESS SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ  

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

42/2021

56-57

533584

(210) 533584 (220) 2021 09 06
(731)  IGNACIK GRZEGORZ STERBIT-GRZEGORZ IGNACIK, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) STERBIT
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania  
w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo-
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
(. . .) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
Układy kogeneracyjne, Pompy ciepła, Sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności  
i napojów, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje  
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia 
do suszenia, (. . .) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: 
aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
urządzenia mierzące i wykrywające oraz monitorujące i kon-
trolujące, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające oraz loka-
lizacyjne do namierzania celu i kartograficzne, (. . .) 37 Montaż, 
naprawa oraz konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicz-
nych, ogniw i modułów fotowoltaicznych, urządzeń i instala-
cji do wytwarzania energii, Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, (. . .)  
42 Usługi w zakresie montażu, instalowania, konserwacji i na-
praw firmware, Usługi projektowe w zakresie urządzeń elektro-
nicznych, inteligentnych instalacji, systemów bezpieczeństwa, 
systemów audio i wideo, (. . .)

Informacja ta nie 
powinna zostać 
opublikowana

99-100

09     533584                                                                 (wykaz klasowy)
11     533584
35     533584
37     533584
42     533584

103 STERBIT     530650                                                            (wykaz alfabetyczny)
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