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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 15 listopada 2021 r. Nr ZT46

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) 466449 (220) 2017 01 20
(731) PIERCHAŁA ALDONA F.H.U. A.P., Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expert-hurt.pl HURTOWNIA KOSMETYKÓW 

FRYZJERSKICH ex

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.18

(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów, odświeżacze 
do ust, środki odświeżające powietrze [zapachowe], pre-
paraty do opalania, perfumy, wyroby perfumeryjne, płyny 
po goleniu, pasty do podłóg, pomadki do ust, szampony, 
środki do depilacji, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, waze-
lina kosmetyczna, farby do włosów, płyny do płukania, wy-
bielacze do tkanin, maseczki kosmetyczne, środki do po-
lerowania, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do ce-
lów leczniczych, balsamy do ciała, sole kąpielowe, płyny 
do kąpieli, preparaty do szorowania podłóg, dezodoranty, 
35 usługi świadczone przez sklepy detaliczne lub hurtow-
nie za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środ-
ków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony 
internetowe lub telesklepy - branża kosmetyczna (produkty 
kosmetyczne, perfumeryjne oraz chemia gospodarcza oraz 
inne artykuły przemysłowe), sklep internetowy z asorty-
mentem produktów kosmetycznych i perfumeryjnych oraz 
chemii gospodarczej oraz innych artykułów przemysło-
wych, analizy rynkowe, badanie rynku, zaopatrzenie osób 
trzecich w produkty kosmetyczne i perfumeryjne oraz che-
mii gospodarczej oraz innych artykułów przemysłowych, 
badania opinii publicznej, badania marketingowe, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, handel detalicz-
ny (oferowanie w mediach produktów dla branży kosme-
tycznej), dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), edytorskie usługi w zakresie 
reklamy, usługi eksportowo-importowe, fakturowanie, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządza-
nie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, pli-
ki komputerowe dla osób trzecich, publikowanie tekstów 

sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, 39 dostarczanie przesyłek, 
dostarczanie paczek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie 
towarów, magazynowanie, pakowanie produktów, dostar-
czanie towarów zamówionych korespondencyjnie.

(210) 510932 (220) 2020 05 05
(731) OSES PIOTR, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Speaking - Assistance

(531) 26.01.03, 26.04.07, 24.15.05, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie kursów edukacyjnych, kursów 
korespondencyjnych, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, treningów, seminariów, konferencji, publikowanie 
książek i materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organi-
zowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych do nauki 
języków, organizowanie wyjazdów w celu nauki języka ob-
cego, wystaw związanych z edukacją, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe.

(210) 513169 (220) 2020 05 05
(731) TATRYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRY SUPER SKI

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, w szczególności: pojazdy 
(skutery) śnieżne, rowery, sanie osobowe (pojazdy), wyciągi 
narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, w szczególności: dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), organizowanie wystaw i targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw 
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, promocja 
sprzedaży, reklama i usługi reklamowe, reklama radiowa, re-



Nr  ZT46/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

klama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, 
druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, 
usługi marketingowe, 39 transport, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, w szczególności: informa-
cja turystyczna, informacja o podróżach i transporcie tury-
stycznym, organizowanie wycieczek lądowych i morskich, 
pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie 
wypoczynku grupowego, podróży i turystyki, pośrednictwo 
w sprzedaży usług turystycznych i rekreacyjnych, prowa-
dzenie biur turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki 
i środki transportu, sprzedaż miejsc na środki transportu, 
usługi w zakresie pilotażu wycieczek, wynajmowanie środ-
ków transportu, usługi przewozowe kolejami linowymi i wy-
ciągami narciarskimi, transport za pomocą kolejek linowych, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, w szczególności: informacja o imprezach rozryw-
kowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, organizowanie 
imprez masowych o charakterze sportowym, rozrywkowym, 
rekreacyjno-wypoczynkowym, szkoleniowym oraz imprez 
okolicznościowych, publicznych konkursów, plebiscytów, 
gali, balów, spektakli i koncertów, organizowanie pokazów 
i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, 
kultury, edukacji i rozrywki, usługi tworzenia publikacji mul-
timedialnych i internetowych, usługi wydawnicze w zakresie 
publikacji książek, gazet, czasopism i periodyków, publiko-
wanie katalogów, wydawnictw konferencyjnych, broszur, 
folderów i plakatów, tekstów innych niż reklamowe, publika-
cja elektroniczna online książek i periodyków, usługi w zakre-
sie organizowania, prowadzenia i obsługi imprez o charak-
terze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i rekreacyj-
nym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, 
seminariów, wykładów, sympozjów, targów, wystaw oraz 
konkursów, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostęp-
nianie ośrodków rekreacji, sport, rozrywka, instruktaż w za-
kresie sportów zimowych, udostępnianie ośrodków i sprzętu 
do sportów zimowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w szczególności: 
bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, hotele, agen-
cje, pensjonaty, pobyt czasowy, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, domy turystyczne, usługi związane z działalnością 
hotelarską i gastronomiczną zwłaszcza w zakresie obsługi ru-
chu turystycznego, usługi zakwaterowania, usługi hotelowe.

(210) 514080 (220) 2020 05 28
(731) UNITED EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.01.19, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmienny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami pie-

karniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteli-
gentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi 
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związa-
ne z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pro-
duktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owo-
ców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słody-
czy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artyku-
łów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzej-
nikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami we-
terynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
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do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papiero-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami 
sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjotera-
pii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami 
przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami wete-
rynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deko-
racjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ro-
bót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
kryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożo-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigujący-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizual-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z de-
serami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami bu-
dowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa 
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektro-
nicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządza-
nia żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświe-
tleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania 
w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzę-
tem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziem-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
kryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z noża-
mi kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stoso-
wania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbe-
tami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jo-
gurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
robami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 

ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym.

(210) 518685 (220) 2020 09 22
(731) CZECHOWSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) imloo

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych mate-
riałów, torby, torby na zakupy, torebki, plecaki, parasole, etui 
na karty [portfele], 20 meble, wyroby z drewna, korka, trzci-
ny, wikliny, imitacji tych surowców, jaśki-poduszki, podgłów-
ki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, bursztyn, ozdoby 
z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych.

(210) 518934 (220) 2020 09 30
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08, 26.11.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, su-
plementy diety do celów leczniczych, preparaty z witamina-
mi do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie.

(210) 523479 (220) 2021 01 22
(731) CARREFOUR, Boulogne-Billancourt, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOŚĆ Z NATURY LEPIEJ DLA PRODUCENTÓW 

ŚRODOWISKA ZWIERZĄT I DLA NAS WSZYSTKICH AT 
FOR FOOD KONKRETNE DZIAŁANIA BY JEŚĆ LEPIEJ
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(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.15, 
26.01.06, 26.01.16, 06.07.25

(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko i produkty 
mleczne, Jadalne oleje i tłuszcze, Masło, Preparaty do celów 
kulinarnych sporządzone z wszystkich ww. produktów, Kon-
serwy mięsne i rybne, Składniki do sporządzania zup, Zupy, 
Przecier pomidorowy, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 
Mięso solone, Wyroby wędliniarskie, Skorupiaki, nieżywe, 
Sery, Napoje mleczne z przewagą mleka, 30 Kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i pro-
dukty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, 
Cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek do piecze-
nia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy, Przyprawy, Lód, Lody jadal-
ne, Makarony, Przyprawy korzenne, Napoje na bazie kakao, 
kawy, czekolady i herbaty, Ciastka ryżowe, Czekolada, Dodat-
ki smakowe w postaci przypraw, Zioła konserwowane jako 
przyprawy, Napary nie do celów leczniczych, Napoje kaka-
owe z mlekiem, Czekolada mleczna, Pizza, Quiche, Kanapki, 
Ciastka, Ciasta, Suchary, 31 Produkty rolnicze, ogrodnicze 
i leśne (niepreparowane i nieprzetworzone), Żywe zwierzęta, 
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 
Karma dla zwierząt, Słód, Darń naturalna, Żywe skorupiaki, 
Przynęty dla wędkarzy, żywe, Ziarna, Rośliny, Sadzonki, drze-
wa, Owoce cytrusowe, Rośliny suszone dla dekoracji, Pasze 
dla zwierząt, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do spo-
rządzania napojów, Lemoniady, Nektary owocowe, Napoje 
gazowane, Aperitify bezalkoholowe.

(210) 523979 (220) 2019 03 26
(731) LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Motors
(510), (511) 35 Sondaże opinii publicznej, zwłaszcza w za-
kresie motoryzacji oraz przemysłu morskiego, Promocja 
sprzedaży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, Administrowanie i organiza-
cja usług sprzedaży wysyłkowej, Pomoc w nawiązywaniu 
sieci kontaktów handlowych, Organizowanie targów i wy-
staw handlowych w celach handlowych i reklamowych do-
tyczących zagadnień motoryzacji, Usługi w zakresie badania 
rynku, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Do-
starczanie informacji marketingowych, handlowych i staty-
stycznych dotyczących biznesu, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na w tym przez Internet następujących towarów: pojazdów, 
pojazdów wodnych, samochodów, skuterów, motorowerów, 
motocykli, quadów, jachtów, łodzi, łodzi motorowych, Sprze-
daż hurtowa i detaliczna w tym przez Internet następujących 
towarów: części zamiennych do pojazdów lądowych i wod-
nych, samochodów, skuterów, motocykli, motorowerów, 
quadów, jachtów, łodzi, łodzi motorowych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna w tym przez Internet następujących towa-
rów: odzież, nakrycia głowy, obuwie, ochraniacze do użytku 
w sporcie, artykuły i sprzęt sportowy, torby, walizki, sakwy, 
bagaże, plecaki sportowe, gry i zabawki, automaty do gier, 
gry wideo, wyroby skórzane a mianowicie uprzęże, pasy, 
paski, teczki, plecaki, torby, walizki, sakwy, zestawy podróż-
ne, kosmetyczki, etui na klucze, futerały na dokumenty oraz 
portfele, Reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów 
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem te-
lekomunikacji lub drogą elektroniczną, Pokazy towarów 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Orga-

nizowanie i prowadzenie imprez biznesowych w celach han-
dlowych i reklamowych, Usługi pośrednictwa handlowego 
i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów i świadcze-
nia usług automatów do gier, gier wideo, Organizowanie, 
przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych planów 
motywacyjnych, Publikowanie tekstów reklamowych, Prze-
twarzanie danych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i mate-
riałów reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, Za-
rządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym 
i reklamowym, Administrowanie działalności handlowej, Po-
zyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych 
danych i zarządzanie tymi danymi, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe dotyczą-
ce sprzedaży pojazdów silnikowych, 37 Usługi instalacyjne, 
czyszczenie, naprawy i konserwacja w zakresie pojazdów 
lądowych i wodnych, Serwisowanie urządzeń do obsługi 
i napraw pojazdów lądowych i wodnych, Usługi w zakresie 
obsługi i napraw pojazdów mechanicznych lądowych i wod-
nych, przyczep, naczep, statków, platform, konstrukcji pływa-
jących, Usługi tuningu pojazdów lądowych i wodnych, Stacje 
obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie po-
jazdów, Regulacja pojazdów, Regeneracja części zamiennych 
do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów, Mycie po-
jazdów, Obsługa pojazdów, Usługi warsztatów naprawy po-
jazdów, Wynajem narzędzi.

(210) 524063 (220) 2021 02 03
(731) WOJTYŚ TOMASZ PROSPERITY, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) AkademiaPanaLexa
(510), (511) 45 dostarczanie informacji prawnych.

(210) 524189 (220) 2021 02 05
(731) ŁOZIŃSKI MICHAŁ EVENT-BAR, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSHE

(531) 11.03.01, 26.01.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 29 napoje na bazie owoców lub warzyw, 
35 usługi sprzedaży alkoholi, napojów bezalkoholowych, 
w tym mixerów do alkoholi, usługi bezobsługowych skle-
pów detalicznych w odniesieniu do żywności, usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, zaopatrzenie osób trze-
cich w napoje alkoholowe, 43 dostarczanie żywności i napo-
jów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie żywności 
i napojów osobom potrzebującym [usługi charytatywne], 
katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmu-
jący żywność i napoje na przyjęcia, kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na zewnątrz, serwowanie żywności i napojów 
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dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
dla gości, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, restauracje lub bary serwujące artykuły spo-
żywcze.

(210) 525588 (220) 2021 03 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW BOROWIACKIE 

SKARBY kiełbasa BOROWIACKA Wędliny z Borów 
Tucholskich Kiełbasa Borowiacka to iście szlachecka, 
średniorozdrobniona wędlina. Parzona, wędzona 
i pieczona w naturalnej osłonce. Kiełbasa pełna 
aromatycznego czosnku. Bez dodatku fosforanów. 
100 g PRODUKTU UZYSKANO ZE 121 g MIĘSA 
GWARANCJA JAKOŚCI

(531) 26.04.02, 26.04.10, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 
25.07.02, 05.01.01, 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.09, 27.05.10, 29.01.15

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

(210) 526845 (220) 2021 03 29
(731) ZADBANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje 
mobilne, Oprogramowanie komputerowe w zakresie ob-
sługiwania internetowej platformy dla nabywców i sprze-
dawców usług, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
internetowej platformy dla nabywców i sprzedawców usług, 
Oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania in-
ternetowej platformy dla nabywców i sprzedawców usług: 
transportowych, budowlanych, konstrukcyjnych, rozbiórko-
wych, wyburzeniowych, instalacji mebli, instalacji wyposa-
żenia kuchennego, instalacji sprzętu RTV, instalacji sprzętu 

AGD, przewożenia i składowania towarów, usług frachto-
wych, przewozu ładunków, usług przeprowadzkowych, wy-
wozu odpadków, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
internetowej platformy dla nabywców i sprzedawców usług: 
transportowych, budowlanych, konstrukcyjnych, rozbiórko-
wych, wyburzeniowych, instalacji mebli, instalacji wyposa-
żenia kuchennego, instalacji sprzętu RTV, instalacji sprzętu 
AGD, przewożenia i składowania towarów, usług frachto-
wych, przewozu ładunków, usług przeprowadzkowych, 
wywozu odpadów, 35 Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców usług (online marketplace), 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców usług (online marketplace) w zakresie usług: trans-
portowych, budowlanych, konstrukcyjnych, rozbiórkowych, 
wyburzeniowych, instalacji mebli, instalacji wyposażenia 
kuchennego, instalacji sprzętu RTV, instalacji sprzętu AGD, 
przewożenia i składowania towarów, usług frachtowych, 
przewozu ładunków, usług przeprowadzkowych, wywozu 
odpadów, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne w zakresie mebli 
i wyposażenia kuchennego, Usługi instalacyjne w zakresie 
sprzętu RTV, Usługi instalacyjne w zakresie sprzętu AGD, 
39 Transport, Przewożenie i dostarczanie towarów, Pakowa-
nie i składowanie towarów, Usługi frachtowe, przewóz ładun-
ków i usługi przeprowadzkowe, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Wywóz odpadów 
[transport], 41 Szkolenia w zakresie świadczenia usług: trans-
portowych, budowlanych, konstrukcyjnych, rozbiórkowych, 
wyburzeniowych, instalacji mebli, instalacji wyposażenia 
kuchennego, instalacji sprzętu RTV, instalacji sprzętu AGD, 
przewożenia i składowania towarów, usług frachtowych, 
przewozu ładunków, usług przeprowadzkowych, wywozu 
odpadów, 42 Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie komputerowe jako usługa [SaaS] 
w zakresie obsługiwania internetowej platformy dla nabyw-
ców i sprzedawców usług: transportowych, budowlanych, 
konstrukcyjnych, rozbiórkowych, wyburzeniowych, instalacji 
mebli, instalacji wyposażenia kuchennego, instalacji sprzętu 
RTV, instalacji sprzętu AGD, przewożenia i składowania towa-
rów, usług frachtowych, przewozu ładunków, usług przepro-
wadzkowych, wywozu odpadów, Kontrola jakości, Kontrola 
jakości w zakresie świadczenia usług: transportowych, bu-
dowlanych, konstrukcyjnych, rozbiórkowych, wyburzenio-
wych, instalacji mebli, instalacji wyposażenia kuchennego, 
instalacji sprzętu RTV, instalacji sprzętu AGD, przewożenia 
i składowania towarów, usług frachtowych, przewozu ładun-
ków, usług przeprowadzkowych, wywozu odpadów.

(210) 528796 (220) 2021 05 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EAT’N’GO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe 
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.
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(210) 528818 (220) 2021 05 13
(731) GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głuchołazy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elfi

(531) 04.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Ście-
reczki impregnowane, Ściereczki wilgotne, ściereczki na-
sączone detergentami za wyjątkiem ściereczek do czysz-
czenia i wycierania kurzu, Nasączone chusteczki, wilgotne 
chusteczki do higieny osobistej, higieniczne chusteczki, 
Chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, waciki jako 
przybory toaletowe, środki do czyszczenia i polerowania, 
16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar-
chitektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, Materiały fil-
tracyjne z papieru, Materiały filtrujące z papieru, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, karto-
nu lub tworzyw sztucznych, Artykuły papiernicze, w tym:, 
bibuła filtracyjna, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, filtry papierowe do kawy, konfetti, ko-
perty-papeteria, obrusy papierowe, papier toaletowy, pielu-
cho-majtki z papieru, pieluszki jednorazowe, ręczniki papie-
rowe, serwetki papierowe, serwetki papierowe do demakija-
żu, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe, 
ślimaki papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych 
i użytku domowego, toaletowe chusteczki, chusteczki ko-
smetyczne, chusteczki toaletowe, ręczniki papierowe, ser-
wetki papierowe, chusteczki papierowe, ręczniki papierowe 
kuchenne, ściereczki papierowe, chusteczki dla niemowląt 
zawarte w tej klasie, pieluszki jednorazowe zawarte w tej kla-
sie, papierowe produkty higieniczne, papierowe chusteczki 
do twarzy, papierowe ręczniki toaletowe, papierowe ście-
reczki, wchłaniające wilgoć papierowe chusteczki, zwłaszcza 
chusteczki higieniczne do twarzy, toaletowe chusteczki hi-
gieniczne, jednorazowe serwetki dla niemowląt, worki na zu-
żyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, jednorazowe ręczniki 
dla niemowląt, 21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 
Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, 
do higieny i pielęgnacji urody, Zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, Jednorazowe ściereczki z materiałów 
nietkanych, ściereczki do czyszczenia, waciki czyszczące, po-
jemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki 
do ręczników papierowych.

(210) 528944 (220) 2021 05 17
(731) BARABASZ DARIUSZ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) euroconcept

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami zabezpieczającymi i ochronnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bielizną stołową i pościelową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kosme-
tycznymi, do higieny i pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do mycia i pielęgnacji 
ciała, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
do użytku domowego do czyszczenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami do czyszczenia i odświe-
żania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
do obcinania i usuwania włosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami i artykułami medycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z opatrunkami me-
dycznymi, materiałami opatrunkowymi i aplikatorami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.

(210) 529055 (220) 2021 05 19
(731) WÓJCIK DAMIAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ZDRAPER
(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Pom-
py, kompresory i dmuchawy, Generatory elektryczności, 
Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny 
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki 
powierzchni, Dystrybutory automatyczne, Maszyny i urzą-
dzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Maszyny budowlane, 
Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
8 Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki ma-
teriałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia 
ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Młotki, młotki 
miękkie i młoty, Skrobaki, Skrobaczki do podłóg i okien, Skro-
baczki ręczne do usuwania lodu z okien pojazdów, Przyrzą-
dy do mocowania i łączenia, Ręczne narzędzia do obcinania, 
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Ręczne narzędzia 
i urządzenia do celów rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, 
do budowy maszyn, aparatów i pojazdów, a także techniki 
budowlanej, Noże, Nożyce - narzędzia obsługiwane ręcznie, 
Przyrządy tnące - narzędzia ręczne, Ostrza - narzędzia ręczne, 
Przyrządy do cięcia metali - narzędzia ręczne, Piły - narzędzia 
ręczne, Brzeszczoty do pił ręcznych (części narzędzi), Brzy-
twy, Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych 
i ratunkowych, 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające, Piany i masy z tworzyw sztucznych do izolacji, 
uszczelniania, wygłuszania, Masy silikonowe i materiały izo-
lacyjne wykonane z pianki polietylenowej, Giętkie rury, rur-
ki, przewody, węże i wyposażenie/akcesoria do nich (w tym 
zawory) oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie nie-
metalowe, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Membrany i pół-
przetworzone syntetyczne materiały filtrujące, Folie i taśmy 
montażowe i samoprzylepne (materiały izolacyjne), Włókna 
mineralne, Żywice w formie wytłaczanej, 35 Usługi sprzeda-
ży następujących towarów: metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, ogrodzenia metalowe, meta-
lowe palety, metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, metalowe rury, metalowe rurki i przewody 
giętkie i wyposażenie do nich, metalowe zawory, metalowe 
nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, metalowe kable, 
druty i łańcuchy z metalu, drobne wyroby metalowe, meta-
lowe drzwi i bramy, oraz okna i osłony okienne, metalowe 
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały nie-
przetworzone i półprzetworzone będące półproduktami, 
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urządzenia zamiatające i czyszczące oraz myjące i piorące, 
urządzenia do przenoszenia i transportu, pompy, kompre-
sory i dmuchawy, generatory elektryczności, maszyny i urzą-
dzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny i urządzenia tną-
ce oraz wiercące i ścierające oraz ostrzące, maszyny i urzą-
dzenia do obróbki powierzchni, dystrybutory automatyczne, 
maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny 
budowlane, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, ręcznie sterowane narzędzia i przy-
rządy budowlane, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do naprawy i konserwacji, młotki, młotki miękkie i młoty, 
skrobaki, skrobaczki do podłóg i okien, skrobaczki ręczne 
do usuwania lodu z okien pojazdów, przyrządy do mocowa-
nia i łączenia, ręczne narzędzia do obcinania i wiercenia oraz 
ostrzenia i obróbki powierzchni, ręczne narzędzia i urządze-
nia do celów rolniczych oraz ogrodniczych i leśniczych, ręcz-
ne narzędzia i urządzenia do budowy maszyn oraz aparatów 
i pojazdów a także techniki budowlanej, wyroby nożowni-
cze, przyrządy do cięcia metali, piły i brzeszczoty pił (części 
narzędzi), brzytwy, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Usługi sprzedaży następujących 
towarów: artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 
piany i masy z tworzyw sztucznych do izolacji oraz uszczel-
niania i wygłuszania, masy sylikonowe i pianki poliuretano-
we, niemetalowe giętkie rury i rurki oraz przewody i węże jak 
też wyposażenie/akcesoria do nich (w tym zawory), wypo-
sażenie do niemetalowych rur sztywnych, plomby, uszczelki 
i wypełnienia, membrany i półprzetworzone syntetyczne 
materiały filtrujące, folie i taśmy montażowe i samoprzylep-
ne (materiały izolacyjne), włókna mineralne, żywice w formie 
wytłaczanej, budowlane materiały niemetalowe, niemetalo-
we materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, nieme-
talowe konstrukcje i budynki przenośne, gips, zaprawy klejo-
we, tynki, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, materiały 
do spoinowania i szpachlowania, masy wyrównujące i szpa-
chlowe, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okien-
ne, schody niemetalowe, wyroby stolarskie i ciesielskie dla 
budownictwa, wyroby z tworzyw sztucznych dla budow-
nictwa, drewno budowlane, szkło budowlane, kamień bu-
dowlany, niemetalowe płytki podłogowe oraz ścienne, kost-
ka brukowa, cegła, bloczki z betonu komórkowe, dachówka, 
pokrycia dachów, rynny, systemy dociepleń, sufity podwie-
szane, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, inter-
netowymi, Zarządzanie w działalności handlowej, Doradz-
two gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie 
przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie 
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa han-
dlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie 
wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu bu-
dowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
nego, Konserwacja i naprawa budynków, Czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz i zewnątrz, Wypożyczanie narzędzi, 
urządzeń i akcesoriów budowlanych i służących do rozbiórki, 
Usługi w zakresie informacji budowlanej, Usługi montażowe, 
serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, ma-
szyn budowlanych, Usługi stolarskie – naprawy, Usługi mon-
tażu mebli, Usługi w zakresie wyposażania obiektów w insta-
lacje: budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, 
wodne, gazowe, c.o., solarne, a także w zakresie ich naprawy 

i konserwacji, Usługi w zakresie sprzątania obiektów, Doradz-
two budowlane, Nadzór budowlany i nadzór nad remontami 
budynków, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
Zwalczanie szkodników i dezynfekcja.

(210) 529061 (220) 2021 05 18
(731) PRZYBYŁEK ALEKSANDRA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) super bambino

(531) 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 9 Projektory, Ekrany projekcyjne, Urządzenia 
do nauczania, Urządzenia multimedialne, 20 Meble, Meble 
szkolne, Meble biurowe, Meble metalowe, Krzesła, Stoły, 
Łóżka, Materace, Tablice do pisania flamastrami do celów 
prezentacyjnych, Tablice kredowe do celów prezentacji, 
27 Dywany, chodniki i maty, 28 Gry, Artykuły gimnastyczne, 
Zabawki, Przyrządy na place zabaw, 41 Edukacja, Szkolenia.

(210) 529422 (220) 2021 05 25
(731) STEFAŃCZYK SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drogeria rosa

(531) 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki i produkty toaletowe, 5 Leki dla 
ludzi, preparaty farmaceutyczne, produkty weterynaryjne 
i sanitarne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, pla-
stry, wyroby medyczne takie jak: gaza opatrunkowa i do ce-
lów medycznych, wata do celów medycznych, bandaże 
opatrunkowe, chustki nasycone płynami farmaceutycznymi, 
plastry do celów medycznych, kompresy, opaski higieniczne, 
pieluchomajtki, itp, 9  programy komputerowe stosowane 
w medycynie i farmacji, 10 Urządzenia i przyrządy pomiaro-
we oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze, 
urządzenia do badania poziomu cukru, Aparaty i instrumen-
ty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryj-
ne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowa-
ne w chirurgii, 16 Wydawnictwa prasowe, katalogi, książki, 
35 Usługi marketingowe, usługi w zakresie: reklam, reklam 
korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych 
i reklam telewizyjnych, dystrybucja próbek, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, dekorowanie 
wystaw sklepowych usługi na rzecz osób trzecich w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: kosmetyki, pro-
dukty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze, 
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów 
medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania pozio-
mu cukru, programy komputerowe stosowane w medycynie 
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i farmacji, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto-
matologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne i ma-
teriały do zszywania stosowane w chirurgii, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług.

(210) 529491 (220) 2021 05 26
(731) BELEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSTAINABILITY FROM FARM TO FORK HACCP+

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 11.01.04, 24.13.01
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne w sektorze 
spożywczym dla żywności i żywienia, Usługi badawczo-pro-
jektowe w sektorze spożywczym dla żywności i żywienia, 
Prace badawczo rozwojowe dla przedsiębiorstw w zakresie 
organizacji systemów zarządzania w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa i higieny dla produktów spożywczych i pasz, 
Usługi naukowe i technologiczne w rolnictwie, Usługi ba-
dawczo - projektowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
Usługi badawcze w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczą-
ce bezpieczeństwa pasz i dodatków paszowych, Usługi ba-
dawczo-projektowe w dziedzinie ochrony środowiska, Usłu-
gi badawczo-projektowe w dziedzinie pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych, Usługi inżynieryjne, Ekspertyzy in-
żynieryjne, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Kontrola 
jakości materiałów, Kontrola jakości surowców, Kontrola wy-
tworzonych produktów, Kontrola jakości dotycząca higieny 
artykułów żywnościowych, Usługi certyfikacyjne, Doradz-
two w zakresie uzyskiwania procedur bezpieczeństwa i hi-
gieny dla żywności, środków spożywczych, opakowań, pasz, 
Doradztwo w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produk-
tów konsumenckich dotyczących artykułów spożywczych, 
żywności, opakowań, pasz i dodatków paszowych, farma-
ceutyków, kosmetyków, produktów rolnych i pochodzenia 
leśnego, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Opra-
cowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych GHG (emisji 
dwutlenku węgla – CO2) i tworzenie kalkulatorów do obli-
czeń emisji, Doradztwo techniczne w zakresie organizacji 
systemów zarządzania i ich weryfikacja dotyczące produk-
cji, handlu, transportu, magazynowania. celem zapewnie-
nia bezpieczeństwa i higieny dla produktów spożywczych 
i pasz, Doradztwo techniczne w zakresie certyfikacji i akredy-
tacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny żywności i środków spożywczych na rzecz osób 
trzecich dla celów certyfikacji, Doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny żywności i środków spożywczych dla 
osób trzecich w działalności gastronomicznej, hotelarskiej 
dla celów certyfikacji, Doradztwo w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny żywności i środków spożywczych świadczone 
dla usług handlowych i żywieniowych w sklepach, barach, 
marketach, restauracjach, hotelach, pizzeriach, cateringu dla 

celów certyfikacji, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny żywności i środków spożywczych świadczone dla 
usług opiekuńczych i ochrony zdrowia w domach opieki, 
przedszkolach, szkołach, szpitalach dla celów certyfikacji, 
Opracowywanie badań technicznych, Opracowywanie pro-
jektów technicznych, Projektowanie opakowań, Sporządza-
nie raportów technologicznych, Przygotowywanie raportów 
dotyczących badań technologicznych, Firmowe instrukcje 
bezpieczeństwa żywności, Projekty technologiczne, Opinie 
specjalistyczne, Analizy techniczne, Opisowe raporty tech-
niczne, Raporty społeczne, Pomoc techniczna i fachowa 
oraz wsparcie pełnomocnika w uzyskaniu dokumentów 
autoryzacyjnych, Testy jakości, przeprowadzanie kontroli 
testów jakości, Testowanie bezpieczeństwa produktów kon-
sumenckich, Usługi testowania urządzeń i maszyn przemy-
słowych w ramach kontroli jakości, Testowanie artykułów 
spożywczych, Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kon-
troli dla celów bezpieczeństwa i higieny żywności podczas 
produkcji i dystrybucji, Usługi planów kontroli, testowania, 
analiz i kompleksowej oceny towarów i usług osób trzecich 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności i żywienia ce-
lem określenia zgodności z wymogami norm branżowych 
i standardami certyfikacji, Usługi certyfikacji kompetencji 
i jakości w dziedzinie wiedzy specjalistycznej organizacji lub 
osoby, Usługi certyfikacji produktów i usług w dziedzinie 
wiedzy specjalistycznej organizacji lub osoby, Usługi prowa-
dzenia certyfikacji podmiotów gospodarczych, osób fizycz-
nych, organizacji związanych z produkcją żywności i pasz 
w zakresie bezpieczeństwa ich produktów, Kompleksowa 
obsługa podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, orga-
nizacji z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa, Audyty 
certyfikujące, Audyty sieciowe, Audyty dostawców, Szkole-
nia, testowanie, analiza i ocena wiedzy, umiejętności i zdol-
ności innych osób do celów certyfikacji, 44 Usługi doradcze 
technologów żywności, lekarzy weterynarii, specjalistów 
branżowych dla sektora spożywczego, 45 Audyty zgodności 
z przepisami, Audyty zgodności z prawem, Badania prawne, 
Doradztwo w zakresie wymagań prawa dla żywności, środ-
ków spożywczych, opakowań, pasz, Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, Monitorowanie praw własności 
intelektualnej dla celów doradztwa prawnego, Zarządzanie 
prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektual-
nej, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Usługi mo-
nitorowania prawnego, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Usługi doradztwa w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i zdrowia, Usługi konsultacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Usługi informacyjne w za-
kresie bezpieczeństwa i zdrowia, Usługi doradztwa związa-
ne z przygotowywaniem standardów w celu zapewnienia 
zgodności z prawem i regulacjami branżowymi, Doradztwo 
w zakresie norm bezpieczeństwa miejsca pracy, Usługi mo-
nitorowania i sprawdzania zgodności zarządzania systemów 
jakości i bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym 
ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

(210) 531041 (220) 2021 07 02
(731) KIBALCZYC PAWEŁ, Laski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE MEN BY GRZEGORZ KRYCHOWIAK
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(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 5 Suple-
menty dietetyczne i odżywcze.

(210) 531109 (220) 2021 07 05
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) KANAPKA MARYNARZA
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,  
ciastka, ciasta.

(210) 531112 (220) 2021 07 05
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) KANAPKA CLOWNA
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,  
ciastka, ciasta.

(210) 531114 (220) 2021 07 05
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) KANAPKA KORSARZA
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,  
ciastka, ciasta.

(210) 531115 (220) 2021 07 05
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANAPKA KORSARZA Z KREMEM KOKOSOWYM 

WADOWICE skawa

(531) 02.01.12, 05.07.06, 05.01.05, 18.03.05, 26.01.18, 08.01.99, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,  
ciastka, ciasta.

(210) 531116 (220) 2021 07 05
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) KANAPKA PIŁKARZA
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,  
ciastka, ciasta.

(210) 531117 (220) 2021 07 05
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KANAPKA PIŁKARZA Z KREMEM CZEKOLADOWYM 
WADOWICE skawa

(531) 02.05.08, 21.03.01, 21.03.17, 08.01.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,  
ciastka, ciasta.

(210) 531119 (220) 2021 07 05
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) ELITESSE
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,  
ciastka, ciasta, wafle, wafle oblewane czekoladą.

(210) 531365 (220) 2021 07 09
(731) IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakre-
sie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public 
relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, 
usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i tele-
wizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promo-
cji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni 
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie 
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy 
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, ba-
dania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekono-
miczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach da-
nych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, 
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepia-



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT46/2021

nie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościo-
wych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promo-
cji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach skle-
powych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradz-
two personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk rekla-
mowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi za-
opatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla ce-
lów promocyjnych i usługi reklamowe, Zarządzanie działal-
nością hoteli, moteli, pensjonatów, 36 Usługi agencji pośred-
nictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwesty-
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieru-
chomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmo-
wanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządza-
nie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku 
wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzeda-
ży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ru-
chomym i nieruchomym, Crowdfunding, dzierżawa gospo-
darstw rolnych, 37 Usługi budowlane, Usługi renowacji i od-
budowywania budynków, Budowa infrastruktury drogowej, 
Uszczelnianie nawierzchni drogowej, Konserwacja dróg, 
Znakowanie poziome dróg, Rozbiórka i budowa domów 
oraz obiektów użyteczności publicznej, Budowa obiektów 
usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infra-
struktury technicznej, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków i nawierzchni dróg, Prace konserwacyjne dotyczące 
budynków i nawierzchni dróg, Prace wykończeniowe w za-
kresie usług budowlanych, Zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, Zarządzenie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie robót budowlanych, 38 Usługi w zakresie rozpo-
wszechniania informacji tekstowych i obrazowych za po-
średnictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, 
Usługi w zapewniania dostępu do stron w elektronicznej 
sieci informacyjnej, Usługi umożliwienia dostępu do progra-
mów telewizyjnych oraz audycji radiowych na drodze cyfro-
wej, Agencje informacyjne, Agencje prasowe, Umożliwianie 
dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyj-
nego, Obsługa telekonferencji, Przesyłanie informacji, Poczta 
elektroniczna, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Usługi w za-
kresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy po-
mocy komputera, Usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, Dostarczanie dostępu do za-
sobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci 
internetowej, Internetowe portale społecznościowe, usługi 
w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu 
osobom trzecim, Transmisja podkastów, 41 Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizo-
wanie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicz-
nościowych, organizowanie imprez integracyjnych, organi-
zowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów 
mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi 

sportowe, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi 
impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paint-
ball, organizowanie zawodów sportowych, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie 
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, or-
ganizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halo-
wych i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych, 
organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, 
parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmo-
wanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
publikowanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamo-
we, produkcja programów oraz audycji radiowych i telewi-
zyjnych, planowanie przebiegu przyjęć, organizowanie i pro-
wadzenie, sporządzanie napisów dla filmów w wersji orygi-
nalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, 
studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, 
Komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
publikowanie czasopism i periodyków, Publikowanie czaso-
pism i periodyków na online, Usługi muzeów (wystawy), 
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, usługi pokazów filmowych, usługi arty-
stów estradowych, usługi agencji dystrybucji biletów, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, 42 Usługi w zakresie tworzenia, 
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, Dostar-
czanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Pro-
gramowanie komputerowe, Projektowanie oprogramowa-
nia, Projektowanie systemów komputerowych dotyczących 
edukacji i finansów, Konserwacja, wynajem, doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, Aktualizacja, opra-
cowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projek-
towanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie miejsca na serwerze, Analizy systemów kom-
puterowych, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów ser-
werów, Administrowanie sieciowymi stronami komputero-
wymi, portalami internetowymi o tematyce edukacyjnej i fi-
nansowej, Instalacje oprogramowania komputerowego, Ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, prace badaw-
czo-rozwojowe z dziedziny informatyki, architektury i plano-
wania urbanistycznego, usługi architektoniczne i planowa-
nia urbanistycznego, Usługi projektowania architektoniczne-
go dotyczące wystaw, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków i renowacji zabytków, 43 Usługi 
dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów 
wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycz-
nych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwate-
rowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez 
biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedze-
nia, usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, 
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej ob-
sługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności 
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 Salony ko-
smetyczne, salony piękności, usługi fryzjerskie, usługi kosme-
tyczne, salony odnowy biologicznej, usługi manicure, wyko-
nywanie makijażu, usługi masażu, inhalacje, kreowanie wize-
runku poprzez zabiegi kosmetyczne, stylizacja sylwetki po-
przez zabiegi kosmetyczne, Domowa opieka pielęgniarska, 
doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, opieka palia-
tywna, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, po-
moc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnospraw-
nych, projektowanie krajobrazów, sanatoria, terapia z udzia-
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łem zwierząt (zooterapia), usługi doradcze w zakresie zdro-
wia, usługi klinik medycznych usługi kuracji uzdrowiskowych, 
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, 45 Usługi 
prawne, Przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, Ba-
dania prawne, Konsultacje prawne, Usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, orga-
nizowanie spotkań politycznych.

(210) 531366 (220) 2021 07 09
(731) IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWORZYMY DZIEDZICTWO PRZYSZŁOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi 
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakre-
sie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public 
relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, 
usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama kore-
spondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i tele-
wizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promo-
cji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni 
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie 
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy 
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, ba-
dania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekono-
miczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów 
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach da-
nych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, 
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepia-
nie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, 
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościo-
wych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promo-
cji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach skle-
powych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradz-
two personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, 
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk rekla-
mowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi za-
opatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla ce-

lów promocyjnych i usługi reklamowe, Zarządzanie działal-
nością hoteli, moteli, pensjonatów, 36 Usługi agencji pośred-
nictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwesty-
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieru-
chomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmo-
wanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządza-
nie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, 
wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, 
sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku 
wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzeda-
ży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ru-
chomym i nieruchomym, Crowdfunding, dzierżawa gospo-
darstw rolnych, 37 Usługi budowlane, Usługi renowacji i od-
budowywania budynków, Budowa infrastruktury drogowej, 
Uszczelnianie nawierzchni drogowej, Konserwacja dróg, 
Znakowanie poziome dróg, Rozbiórka i budowa domów 
oraz obiektów użyteczności publicznej, Budowa obiektów 
usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infra-
struktury technicznej, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków i nawierzchni dróg, Prace konserwacyjne dotyczące 
budynków i nawierzchni dróg, Prace wykończeniowe w za-
kresie usług budowlanych, Zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, Zarządzenie projektami na miejscu inwestycji w za-
kresie robót budowlanych, 38 Usługi w zakresie rozpo-
wszechniania informacji tekstowych i obrazowych za po-
średnictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, 
Usługi w zapewniania dostępu do stron w elektronicznej 
sieci informacyjnej, Usługi umożliwienia dostępu do progra-
mów telewizyjnych oraz audycji radiowych na drodze cyfro-
wej, Agencje informacyjne, Agencje prasowe, Umożliwianie 
dostępu do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyj-
nego, Obsługa telekonferencji, Przesyłanie informacji, Poczta 
elektroniczna, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Usługi w za-
kresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy po-
mocy komputera, Usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, Dostarczanie dostępu do za-
sobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci 
internetowej, Internetowe portale społecznościowe, usługi 
w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu 
osobom trzecim, Transmisja podkastów, 41 Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizo-
wanie imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicz-
nościowych, organizowanie imprez integracyjnych, organi-
zowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów 
mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi 
sportowe, usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi 
impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paint-
ball, organizowanie zawodów sportowych, usługi związane 
z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sporto-
wego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie 
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, or-
ganizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halo-
wych i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych, 
organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, 
parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmo-
wanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, 
wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
publikowanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamo-
we, produkcja programów oraz audycji radiowych i telewi-
zyjnych, planowanie przebiegu przyjęć, organizowanie i pro-
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wadzenie, sporządzanie napisów dla filmów w wersji orygi-
nalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, 
studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, 
Komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, 
publikowanie czasopism i periodyków, Publikowanie cza-
sopism i periodyków na online, Usługi muzeów (wystawy), 
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, usługi pokazów filmowych, usługi arty-
stów estradowych, usługi agencji dystrybucji biletów, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, 42 Usługi w zakresie tworze-
nia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim, Do-
starczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
Programowanie komputerowe, Projektowanie oprogramo-
wania, Projektowanie systemów komputerowych dotyczą-
cych edukacji i finansów, Konserwacja, wynajem, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwie-
lokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, Udostępnianie miejsca na serwerze, 
Analizy systemów komputerowych, Wynajmowanie i udo-
stępnianie zasobów serwerów, Administrowanie sieciowy-
mi stronami komputerowymi, portalami internetowymi 
o tematyce edukacyjnej i finansowej, Instalacje oprogramo-
wania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe z dziedziny 
informatyki, architektury i planowania urbanistycznego, 
usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wy-
staw, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu-
dynków i renowacji zabytków, 43 Usługi dotyczące prowa-
dzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, 
domów wypoczynkowych, domów turystycznych, wynaj-
mowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie 
tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura po-
dróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, 
usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, re-
stauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, 
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej ob-
sługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności 
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 Salony ko-
smetyczne, salony piękności, usługi fryzjerskie, usługi ko-
smetyczne, salony odnowy biologicznej, usługi manicure, 
wykonywanie makijażu, usługi masażu, inhalacje, kreowa-
nie wizerunku poprzez zabiegi kosmetyczne, stylizacja syl-
wetki poprzez zabiegi kosmetyczne, Domowa opieka pie-
lęgniarska, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, 
opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, placówki rekon-
walescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, projektowanie krajobrazów, sanatoria, 
terapia z udziałem zwierząt (zooterapia), usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych usługi kuracji 
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, 45 Usługi prawne, Przygotowywanie opinii 
i ekspertyz prawnych, Badania prawne, Konsultacje praw-
ne, Usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawni-
ków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjo-
nowanie własności intelektualnej, organizowanie spotkań 
politycznych.

(210) 531637 (220) 2021 07 16
(731) WIŚNIEWSKI MICHAŁ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ich troje

(531) 02.07.16, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, 16 Materiały drukowane, 25 Obuwie, Nakrycia głowy, 
Odzież, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu de-
talicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 38 Usługi transmisyjne, 41 Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
w zakresie przedstawień na żywo, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Usługi wydawnicze, Usługi wynaj-
mu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, 
sportu i kultury, Usługi w zakresie gry w pokera.

(210) 531638 (220) 2021 07 16
(731) WIŚNIEWSKI MICHAŁ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ich 3

(531) 26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, 16 Materiały drukowane, 25 Obuwie, Nakrycia głowy, 
Odzież, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu de-
talicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 38 Usługi transmisyjne, 41 Produkcja nagrań audio i video 
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oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
w zakresie przedstawień na żywo, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Usługi wydawnicze, Usługi wynaj-
mu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, 
sportu i kultury, Usługi w zakresie gry w pokera.

(210) 531990 (220) 2021 07 25
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DOLCE DESTINO

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.01, 26.01.15, 
26.01.16, 05.13.01

(510), (511) 25 Odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, 
obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna 
nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizyto-
we, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, gar-
nitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, 
koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kap-
cie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, 
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podko-
szulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rę-
kawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, 
szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.

(210) 531992 (220) 2021 07 25
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m Mother & Çojok

(531) 29.01.02, 29.01.08, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 25 Odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, 
obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna 
nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizyto-
we, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, gar-
nitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, 
koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kap-

cie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, 
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podko-
szulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rę-
kawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, 
szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.

(210) 532286 (220) 2021 08 03
(731) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UG Uniwersytet Gdański

(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.05
(510), (511) 1 Katalizatory biochemiczne, Katalizatory che-
miczne, Kultury mikroorganizmów inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty 
bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Preparaty chemiczne i biochemiczne oraz bio-
technologiczne dla przemysłu, Preparaty chemiczne do ana-
liz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Preparaty diagnostyczne inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty z mikroorgani-
zmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Substancje chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Preparaty 
białkowe jako substraty do celów leczniczych, Biocydy, De-
tergenty medyczne, Hormony do celów medycznych, Me-
dyczne preparaty jonowe, Medyczne sole kąpielowe, prepa-
raty do sporządzania leczniczych kąpieli tlenowych, Kultury 
mikroorganizmów jako substraty do sporządzania leków, 
Odczynniki chemiczne specjalnie przygotowane do celów 
farmaceutycznych, Lecznicze preparaty z mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, Podłoża do medycznych kultur bakteryj-
nych, Witaminy w postaci preparatów leczniczych, 9 Nauko-
we aparaty, urządzenia i przyrządy i ich części z dziedziny fi-
zyki, Naukowa aparatura i instrumenty i ich części z dziedziny 
chemii, Naukowe urządzenia i przyrządy i ich części z dzie-
dziny oceanografii i nauk o ziemi, Audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne do nauczania, Aparatura do wykonywania ana-
liz inna niż do celów medycznych, Oprogramowanie kompu-
terowe i elektroniczne urządzenia do przetwarzania danych 
i ich części związanych z badaniami naukowymi w dziedzinie 
fizyki, chemii, oceanografii i nauk o ziemi, 10 Aparatura urzą-
dzenia i przyrządy naukowo-badawcze i rejestracyjne oraz 
diagnostyczne i ich części przeznaczone do celów medycz-
nych, 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów pokryte 
napisami i informacjami dotyczącymi naukowych procedur 
i naukowych aparatów, urządzeń i przyrządów oraz ich czę-
ści z dziedziny fizyki, chemii, oceanografii, biologii, biotech-
nologii, nauk o ziemi, takie zwłaszcza jak: papier do maszyn 
sumujących, cienki papier do korespondencji, kalka, papier 
do komputerów, papier do kopiarek, kalka kreślarska, tablice 
ogłoszeniowe z papieru lub z kartonu, druki, albumy, almana-
chy, atlasy, drukowane tabele kalkulacyjne, kalendarze, blan-
kiety, wizytówki, fiszki katalogowe, karty okolicznościowe, 
taśmy i karty papierowe do zapisywania programów kompu-
terowych, koperty, formularze, mapy geograficzne, podręcz-
niki instruktażowe i akademickie, drukowane naukowe i ba-
dawcze plany, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, ulotki, 
książki naukowe i popularyzatorskie oraz dydaktyczne, 
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skrypty akademickie, materiały introligatorskie, fotografie 
(oprawione i nie oprawione), prospekty, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały edukacyjne w postaci gier, afi-
sze, plakaty, albumy, atlasy, papierowe plany zajęć i lekcji 
i tym podobne plansze, kalendarze, litograficzne dzieła sztu-
ki, 25 Pokryte informacyjnymi napisami i grafikami takie ele-
menty ubioru jak: szale i szaliki, berety, bielizna, bluzki koszu-
lowe, buty, czapki, czepki kąpielowe, daszki do czapek, kami-
zelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, ko-
szulki sportowe, krawaty, nakrycia głowy, obuwie, obuwie 
sportowe, odzież, odzież z dzianin, 35 Usługi badania opinii 
publicznej, Usługowe badania i poszukiwania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługowe badania rynku, Usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Usługi specjalistycznego doradztwa 
w zakresie zarządzania personalnego, Usługowe ekspertyzy 
w zakresie wybranych zagadnień działalności gospodarczej, 
Usługowe dostarczanie informacji o działalności gospodar-
czej, Usługowe wyceny zamierzeń inwestycyjnych dla po-
trzeb działalności handlowej, Usługowe pozyskiwania da-
nych do komputerowych baz danych, oraz systematyzacji 
danych w komputerowych bazach danych, komputerowego 
zarządzania plikami, Usługi przeprowadzania sondaży, Usługi 
pośrednictwa pracy dla absolwentów i studentów studiów 
uniwersyteckich, Usługi pozyskiwania informacji o działalno-
ści gospodarczej i profesjonalnego zarządzania, Usługi wy-
pożyczania urządzeń i wyposażenia naukowo-badawczego 
i kontrolno-pomiarowego w dziedzinie nauk fizycznych, 
chemicznych, oceanografii i nauk o ziemi, Usługowe zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów dotyczących 
naukowych procedur i naukowych aparatów, urządzeń 
i przyrządów oraz ich części z dziedziny fizyki, chemii, oce-
anografii, biologii, biotechnologii, nauk o ziemi, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w uniwer-
syteckim centrum serwisowym, z katalogu ofertowego róż-
nych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezaku-
pów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji, Usługi informacji statystycznej, 
Usługowa obróbka tekstów (usługi redakcyjne i korektorskie), 
Usługowe organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Usługowe opracowywanie prognoz 
ekonomicznych, Usługi prowadzenia reklamy dla potrzeb 
osób trzecich za pośrednictwem akademickiej sieci kompu-
terowej, Usługi firmowanej przez uczelnię wyższą reklamy 
korespondencyjnej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, re-
klamy telewizyjnej, Usługi wyceny jakości opracowań nauko-
wo-badawczych osób trzecich, Usługi wynajmu czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w obiektach 
akademickich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we w obiektach akademickich, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi doradztwa w sprawach finansowych, 
Usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, Usługi 
opracowywania akademickich ekspertyz naukowych dla ce-
lów fiskalnych, Usługi wyceny finansowej w zakresie ubez-
pieczeń, banków, nieruchomości, Usługi informacji finanso-
wej, Usługowe administrowanie majątkiem nieruchomym 
innych akademickich i dydaktycznych podmiotów gospo-
darczych, Usługi akademickiego doradztwa finansowego 
i naukowe doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Usługowa organizacja zbiórek, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne pod auspicjami uczelni akademickiej, 
Usługi naukowego szacowania i wyceny majątku nierucho-
mego osób trzecich, Usługi ekonomiczne szacowania warto-
ści majątkowych dla celów fiskalnych, Usługi naukowej wyce-
ny antyków, zbiorów numizmatycznych, zbiorów kolekcjo-

nerskich o znacznej wartości materialnej, znaczków, biżuterii 
i dzieł sztuki, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych i nie-
ruchomości powyższych obiektach akademickich, Informa-
cja o powyższych usługach, 38 Usługi internetowych agencji 
informacyjnych, Usługi łączności poprzez terminale kompu-
terowe, Usługi ogłoszeń elektronicznych za pośrednictwem 
komputerów włączonych do sieci Internet, Intranet lub aka-
demickiej sieci lokalnej, Usługi poczty elektronicznej dedy-
kowanej dla określonej grupy odbiorców, Usługi przesyłania 
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera 
włączonego do sieci Internet, Usługi wirtualnych agencji pra-
sowych realizowane za pośrednictwem Internetu, Usługowe 
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, 
Wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie symilografów, Informacja 
o powyższych usługach, 40 Usługi drukarskie, wydawnicze, 
edytorskie, redaktorskie i introligatorskie, Usługi fotoskładu 
i składu komputerowego, Usługi specjalistycznego apreturo-
wania w laboratoriach akademickich papieru i tektury oraz 
materiałów celulozo-pochodnych dla celów drukarskich, 
Usługi wykonywania druku sitowego, druku litograficznego, 
offsetowego oraz drukowanie rysunków technicznych i gra-
fik makro gabarytowych w laboratoriach akademickich, in-
formacja o powyższych usługach, 41 Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe takie zwłaszcza jak edukacja prowadzona 
przez uczelnie wyższe, Usługi informacji o dostępnych kie-
runkach edukacji, Usługi rekrutacji na studia wyższe, Usługi 
nauczania korespondencyjnego, Usługi doradztwa w spra-
wie wyboru kierunku zawodowego, Usługi dokształcania 
zawodowego, Usługi wypożyczania książek, audiobuków, 
nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych oraz opro-
gramowania komputerowego przeznaczonych do celów 
edukacyjnych, Usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, Usługi orga-
nizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży 
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów waka-
cyjnych dla młodzieży akademickiej, Usługi tłumaczenia 
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, Usługi 
organizowania, prowadzenia i obsługi naukowych konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, Usługi na-
ukowo-badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycz-
nych, Usługi organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi 
publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków 
na rzecz osób trzecich, Usługi publikowania analogowych 
książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, Usłu-
gi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, Usługi organi-
zowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicz-
nych na różnych poziomach kształcenia, Usługi przygotowy-
wania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, Infor-
macja o powyższych usługach, 42 Usługowe badania i eks-
pertyzy dla potrzeb osób trzecich w zakresie stosowania 
przepisów prawa i praktyki postępowania w administracji, 
oraz usługi naukowe i techniczne w zakresie opracowywania 
dla potrzeb osób trzecich zleconej tematyki, Usługi nauko-
wo-badawcze z zakresie medycyny i farmacji w tym zwłasz-
cza w takich tematykach jak: botanika farmaceutyczna, che-
mia farmaceutyczna, chemia nieorganiczna, chemia anali-
tyczna, chemia organiczna, farmakodynamika, farmakogno-
zja, technologia i biotechnologia środków leczniczych, tech-
nologia postaci leku i biofarmacja, toksykologia, farmakoepi-
demiologia, farmakoekonomika, analityka biochemiczna, 
bromatologia, cytobiologia i histochemia, farmakobiologia, 
farmakokinetyka, farmacja fizyczna, mikrobiologia farmaceu-
tyczna, farmacja kliniczna, Usługi nauk o zdrowiu, w tym: fi-
zjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa me-
dycznego, nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, 
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Usługi nauk filozoficznych, Usługi nauk w zakresie porów-
nawczych studiów cywilizacyjnych, Usługi w zakresie peda-
gogiki, Usługi w zakresie psychologii, Usługi naukowe w za-
kresie religioznawstwa, Usługi z zakresie nauk socjologicz-
nych, Usługi z zakresie nauk historycznych w tym: historii, ar-
cheologii, etnologii, antropologii kulturowej, historii sztuk, 
muzykologii, Usługi z zakresie judaistyki, Usługi z zakresie 
nauk filologicznych w tym: filologii angielskiej, filologii ger-
mańskiej, filologii klasycznej, filologii orientalnej, filologii ro-
mańskiej, filologii słowiańskiej, filologii wschodniosłowiań-
skiej, filologii węgierskiej, językoznawstwa ogólnego, języko-
znawstwa indoeuropejskiego, przekładu i komunikacji mię-
dzykulturowej, Usługi z zakresie filologii polskiej, Usługi z za-
kresie wiedzy o teatrze, Usługi z zakresie nauk fizycznych, 
Usługi z zakresie astronomii, Usługi z zakresie matematyki, 
informatyki i informatyki stosowanej, Usługi z zakresie nauk 
chemicznych, Usługi z zakresie nauk o ziemi, Usługi z zakresie 
nauk dotyczących zarządzania i komunikacji społecznej 
w tym: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Usługi 
z zakresie kulturoznawstwa, Usługi z zakresie filmoznawstwa, 
Usługi z zakresie naukowego zarządzania i marketingu 
w tym: zarządzania w administracji publicznej, zarządzania 
kulturą, zarządzania w oświacie, zarządzania w turystyce, 
Usługi z zakresie ekonomii, Usługi z zakresie dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej, Usługi z zakresie psychologii, 
w tym: psychologii stosowanej, Usługi z zakresie lingwistyki, 
Usługi z zakresie studiów międzynarodowych, Usługi z za-
kresie studiów politycznych, Usługi z zakresie nauk bioche-
micznych, nauk biofizycznych, nauk biotechnologicznych, 
Usługi w zakresie: badań bakteriologicznych, badań geolo-
gicznych, Usługi z zakresie ekspertyz dotyczących geologii, 
Usługi z zakresie badań technicznych materiałów i substan-
cji, Usługi z zakresie ekspertyz w dziedzinie kosmetyki, Usługi 
z zakresie doradztwa, doboru i eksploatacji oprogramowa-
nia i sprzętu komputerowego, Usługi z zakresie doradztwa 
w dziedzinie ochrony środowiska i nauk o ziemi, Usługi z za-
kresie ekspertyz geologicznych i oceanograficznych, Usługi 
z zakresie ekspertyz inżynieryjnych budownictwa lądowego, 
Usługowe programowanie komputerów, Usługi z zakresie 
projektowania systemów komputerowych, Usługowe anali-
zy istniejących systemów komputerowych, Usługi z zakresie 
konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Usługi w zakresie innej konwersji danych naukowych przez 
programy komputerowe, Usługi z zakresie projektowania bu-
dynków, projektowania dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie 
projektowania specjalistycznych opakowań, Usługi w zakre-
sie stwierdzania autentyczności dzieł sztuki, Informacja o po-
wyższych usługach, 43 Usługi prowadzenia hoteli, w tym 
hoteli studenckich burs, stancji oraz akademików, Usługi 
agencji zakwaterowań na potrzeby instytucji i imprez akade-
mickich, Usługi rezerwacji pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Usługi wynajmowania pomieszczeń akademickich na pobyt 
czasowy, wynajmowania sal na posiedzenia, konferencje, 
kongresy, seminaria, sympozja, zjazdy, Usługi restauracyjne, 
kawiarniane i barowe związane z imprezami organizowany-
mi przez uczelnię akademicką, Usługi socjalno - bytowe dla 
studentów i słuchaczy zrutynizowanych zajęć dydaktycz-
nych w zakresie organizowania przez uczelnię akademicką 
czasowych pobytów osób indywidualnych i grup zorganizo-
wanych w związku z zajęciami sportowo - rekreacyjnymi, re-
habilitacyjnych, sesjami odnowy biologicznej i cyklami za-
biegów medycyny sportowej, Informacja o powyższych 
usługach, 44 Usługi poradnictwa psychologicznego i terapii 
zajęciowo - ruchowej, Organizowanie, programowanie i pro-
wadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla osób w pode-
szłym wieku typu akademii IV wieku lub zajęć w zlecanej 
i wyselekcjonowanej tematyce, Informacja o powyższych 

usługach, 45 Usługi licencjonowania własności intelektual-
nej, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, 
Usługi w zakresie nadzoru w dziedzinie własności intelektu-
alnej, Usługi zarządzania prawami autorskimi, Usługi w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych, Usługowe 
badania sytuacji i unormowań prawnych i legislacyjnych, 
Naukowe usługi informacyjne i konsultacje w zakresie ochro-
ny i zapobiegania oszustwom, Naukowe usługi w zakresie 
wyspecjalizowanego zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny mienia osób trzecich, Usługowe zabezpieczanie majątku 
osobistego osób trzecich w zakresie dorobku intelektualneg, 
w tym usługi patentowe i egzekucji praw wyłącznych, Infor-
macja i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług świad-
czone w trybie on-line z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu.
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(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.05
(510), (511) 1 Katalizatory biochemiczne, Katalizatory che-
miczne, Kultury mikroorganizmów inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty 
bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Preparaty chemiczne i biochemiczne oraz bio-
technologiczne dla przemysłu, Preparaty chemiczne do ana-
liz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Preparaty diagnostyczne inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty z mikroorgani-
zmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Substancje chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Preparaty 
białkowe jako substraty do celów leczniczych, Biocydy, De-
tergenty medyczne, Hormony do celów medycznych, Me-
dyczne preparaty jonowe, Medyczne sole kąpielowe, prepa-
raty do sporządzania leczniczych kąpieli tlenowych, Kultury 
mikroorganizmów jako substraty do sporządzania leków, 
Odczynniki chemiczne specjalnie przygotowane do celów 
farmaceutycznych, Lecznicze preparaty z mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, Podłoża do medycznych kultur bakteryj-
nych, Witaminy w postaci preparatów leczniczych, 9 Nauko-
we aparaty, urządzenia i przyrządy i ich części z dziedziny fi-
zyki, Naukowa aparatura i instrumenty i ich części z dziedziny 
chemii, Naukowe urządzenia i przyrządy i ich części z dzie-
dziny oceanografii i nauk o ziemi, Audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne do nauczania, Aparatura do wykonywania ana-
liz inna niż do celów medycznych, Oprogramowanie kompu-
terowe i elektroniczne urządzenia do przetwarzania danych 
i ich części związanych z badaniami naukowymi w dziedzinie 
fizyki, chemii, oceanografii i nauk o ziemi, 10 Aparatura urzą-
dzenia i przyrządy naukowo-badawcze i rejestracyjne oraz 
diagnostyczne i ich części przeznaczone do celów medycz-
nych, 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów pokryte 
napisami i informacjami dotyczącymi naukowych procedur 
i naukowych aparatów, urządzeń i przyrządów oraz ich czę-
ści z dziedziny fizyki, chemii, oceanografii, biologii, biotech-
nologii, nauk o ziemi, takie zwłaszcza jak: papier do maszyn 



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT46/2021

sumujących, cienki papier do korespondencji, kalka, papier 
do komputerów, papier do kopiarek, kalka kreślarska, tablice 
ogłoszeniowe z papieru lub z kartonu, druki, albumy, almana-
chy, atlasy, drukowane tabele kalkulacyjne, kalendarze, blan-
kiety, wizytówki, fiszki katalogowe, karty okolicznościowe, 
taśmy i karty papierowe do zapisywania programów kompu-
terowych, koperty, formularze, mapy geograficzne, podręcz-
niki instruktażowe i akademickie, drukowane naukowe i ba-
dawcze plany, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, ulotki, 
książki naukowe i popularyzatorskie oraz dydaktyczne, 
skrypty akademickie, materiały introligatorskie, fotografie 
(oprawione i nie oprawione), prospekty, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały edukacyjne w postaci gier, afi-
sze, plakaty, albumy, atlasy, papierowe plany zajęć i lekcji 
i tym podobne plansze, kalendarze, litograficzne dzieła sztu-
ki, 25 Pokryte informacyjnymi napisami i grafikami takie ele-
menty ubioru jak: szale i szaliki, berety, bielizna, bluzki koszu-
lowe, buty, czapki, czepki kąpielowe, daszki do czapek, kami-
zelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, ko-
szulki sportowe, krawaty, nakrycia głowy, obuwie, obuwie 
sportowe, odzież, odzież z dzianin, 35 Usługi badania opinii 
publicznej, Usługowe badania i poszukiwania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługowe badania rynku, Usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Usługi specjalistycznego doradztwa 
w zakresie zarządzania personalnego, Usługowe ekspertyzy 
w zakresie wybranych zagadnień działalności gospodarczej, 
Usługowe dostarczanie informacji o działalności gospodar-
czej, Usługowe wyceny zamierzeń inwestycyjnych dla po-
trzeb działalności handlowej, Usługowe pozyskiwania da-
nych do komputerowych baz danych, oraz systematyzacji 
danych w komputerowych bazach danych, komputerowego 
zarządzania plikami, Usługi przeprowadzania sondaży, Usługi 
pośrednictwa pracy dla absolwentów i studentów studiów 
uniwersyteckich, Usługi pozyskiwania informacji o działalno-
ści gospodarczej i profesjonalnego zarządzania, Usługi wy-
pożyczania urządzeń i wyposażenia naukowo-badawczego 
i kontrolno-pomiarowego w dziedzinie nauk fizycznych, 
chemicznych, oceanografii i nauk o ziemi, Usługowe zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów dotyczących 
naukowych procedur i naukowych aparatów, urządzeń 
i przyrządów oraz ich części z dziedziny fizyki, chemii, oce-
anografii, biologii, biotechnologii, nauk o ziemi, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w uniwer-
syteckim centrum serwisowym, z katalogu ofertowego róż-
nych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezaku-
pów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji, Usługi informacji statystycznej, 
Usługowa obróbka tekstów (usługi redakcyjne i korektorskie), 
Usługowe organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Usługowe opracowywanie prognoz 
ekonomicznych, Usługi prowadzenia reklamy dla potrzeb 
osób trzecich za pośrednictwem akademickiej sieci kompu-
terowej, Usługi firmowanej przez uczelnię wyższą reklamy 
korespondencyjnej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, re-
klamy telewizyjnej, Usługi wyceny jakości opracowań nauko-
wo-badawczych osób trzecich, Usługi wynajmu czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w obiektach 
akademickich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we w obiektach akademickich, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi doradztwa w sprawach finansowych, 
Usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, Usługi 
opracowywania akademickich ekspertyz naukowych dla ce-
lów fiskalnych, Usługi wyceny finansowej w zakresie ubez-
pieczeń, banków, nieruchomości, Usługi informacji finanso-

wej, Usługowe administrowanie majątkiem nieruchomym 
innych akademickich i dydaktycznych podmiotów gospo-
darczych, Usługi akademickiego doradztwa finansowego 
i naukowe doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Usługowa organizacja zbiórek, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne pod auspicjami uczelni akademickiej, 
Usługi naukowego szacowania i wyceny majątku nierucho-
mego osób trzecich, Usługi ekonomiczne szacowania warto-
ści majątkowych dla celów fiskalnych, Usługi naukowej wyce-
ny antyków, zbiorów numizmatycznych, zbiorów kolekcjo-
nerskich o znacznej wartości materialnej, znaczków, biżuterii 
i dzieł sztuki, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych i nie-
ruchomości powyższych obiektach akademickich, Informa-
cja o powyższych usługach, 38 Usługi internetowych agencji 
informacyjnych, Usługi łączności poprzez terminale kompu-
terowe, Usługi ogłoszeń elektronicznych za pośrednictwem 
komputerów włączonych do sieci Internet, Intranet lub aka-
demickiej sieci lokalnej, Usługi poczty elektronicznej dedy-
kowanej dla określonej grupy odbiorców, Usługi przesyłania 
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera 
włączonego do sieci internet, Usługi wirtualnych agencji pra-
sowych realizowane za pośrednictwem Internetu, Usługowe 
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, 
Wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie symilografów, Informacja 
o powyższych usługach, 40 Usługi drukarskie, wydawnicze, 
edytorskie, redaktorskie i introligatorskie, Usługi fotoskładu 
i składu komputerowego, Usługi specjalistycznego apreturo-
wania w laboratoriach akademickich papieru i tektury oraz 
materiałów celulozo-pochodnych dla celów drukarskich, 
Usługi wykonywania druku sitowego, druku litograficznego, 
offsetowego oraz drukowanie rysunków technicznych i gra-
fik makro gabarytowych w laboratoriach akademickich, in-
formacja o powyższych usługach, 41 Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe takie zwłaszcza jak edukacja prowadzona 
przez uczelnie wyższe, Usługi informacji o dostępnych kie-
runkach edukacji, Usługi rekrutacji na studia wyższe, Usługi 
nauczania korespondencyjnego, Usługi doradztwa w spra-
wie wyboru kierunku zawodowego, Usługi dokształcania 
zawodowego, Usługi wypożyczania książek, audiobuków, 
nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych oraz opro-
gramowania komputerowego przeznaczonych do celów 
edukacyjnych, Usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, Usługi orga-
nizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży 
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów waka-
cyjnych dla młodzieży akademickiej, Usługi tłumaczenia 
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, Usługi 
organizowania, prowadzenia i obsługi naukowych konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, Usługi na-
ukowo-badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycz-
nych, Usługi organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi 
publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków 
na rzecz osób trzecich, Usługi publikowania analogowych 
książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, Usłu-
gi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, Usługi organi-
zowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicz-
nych na różnych poziomach kształcenia, Usługi przygotowy-
wania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, Infor-
macja o powyższych usługach, 42 Usługowe badania i eks-
pertyzy dla potrzeb osób trzecich w zakresie stosowania 
przepisów prawa i praktyki postępowania w administracji, 
oraz usługi naukowe i techniczne w zakresie opracowywania 
dla potrzeb osób trzecich zleconej tematyki, Usługi nauko-
wo-badawcze z zakresie medycyny i farmacji w tym zwłasz-
cza w takich tematykach jak: botanika farmaceutyczna, che-
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mia farmaceutyczna, chemia nieorganiczna, chemia anali-
tyczna, chemia organiczna, farmakodynamika, farmakogno-
zja, technologia i biotechnologia środków leczniczych, tech-
nologia postaci leku i biofarmacja, toksykologia, farmakoepi-
demiologia, farmakoekonomika, analityka biochemiczna, 
bromatologia, cytobiologia i histochemia, farmakobiologia, 
farmakokinetyka, farmacja fizyczna, mikrobiologia farmaceu-
tyczna, farmacja kliniczna, Usługi nauk o zdrowiu, w tym: fi-
zjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa me-
dycznego, nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, 
Usługi nauk filozoficznych, Usługi nauk w zakresie porów-
nawczych studiów cywilizacyjnych, Usługi w zakresie peda-
gogiki, Usługi w zakresie psychologii, Usługi naukowe w za-
kresie religioznawstwa, Usługi z zakresie nauk socjologicz-
nych, Usługi z zakresie nauk historycznych w tym: historii, ar-
cheologii, etnologii, antropologii kulturowej, historii sztuki, 
muzykologii, Usługi z zakresie judaistyki, Usługi z zakresie 
nauk filologicznych w tym: filologii angielskiej, filologii ger-
mańskiej, filologii klasycznej, filologii orientalnej, filologii ro-
mańskiej, filologii słowiańskiej, filologii wschodniosłowiań-
skiej, filologii węgierskiej, językoznawstwa ogólnego, języko-
znawstwa indoeuropejskiego, przekładu i komunikacji mię-
dzykulturowej, Usługi z zakresie filologii polskiej, Usługi z za-
kresie wiedzy o teatrze, Usługi z zakresie nauk fizycznych, 
Usługi z zakresie astronomii, Usługi z zakresie matematyki, 
informatyki i informatyki stosowanej, Usługi z zakresie nauk 
chemicznych, Usługi z zakresie nauk o ziemi, Usługi z zakresie 
nauk dotyczących zarządzania i komunikacji społecznej 
w tym: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Usługi 
z zakresie kulturoznawstwa, Usługi z zakresie filmoznawstwa, 
Usługi z zakresie naukowego zarządzania i marketingu 
w tym: zarządzania w administracji publicznej, zarządzania 
kulturą, zarządzania w oświacie, zarządzania w turystyce, 
Usługi z zakresie ekonomii, Usługi z zakresie dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej, Usługi z zakresie psychologii, 
w tym: psychologii stosowanej, Usługi z zakresie lingwistyki, 
Usługi z zakresie studiów międzynarodowych, Usługi z za-
kresie studiów politycznych, Usługi z zakresie nauk bioche-
micznych, nauk biofizycznych, nauk biotechnologicznych, 
Usługi w zakresie: badań bakteriologicznych, badań geolo-
gicznych, Usługi z zakresie ekspertyz dotyczących geologii, 
Usługi z zakresie badań technicznych materiałów i substan-
cji, Usługi z zakresie ekspertyz w dziedzinie kosmetyki, Usługi 
z zakresie doradztwa, doboru i eksploatacji oprogramowa-
nia i sprzętu komputerowego, Usługi z zakresie doradztwa 
w dziedzinie ochrony środowiska i nauk o ziemi, Usługi z za-
kresie ekspertyz geologicznych i oceanograficznych, Usługi 
z zakresie ekspertyz inżynieryjnych budownictwa lądowego, 
Usługowe programowanie komputerów, Usługi z zakresie 
projektowania systemów komputerowych, Usługowe anali-
zy istniejących systemów komputerowych, Usługi z zakresie 
konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Usługi w zakresie innej konwersji danych naukowych przez 
programy komputerowe, Usługi z zakresie projektowania bu-
dynków, projektowania dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie 
projektowania specjalistycznych opakowań, Usługi w zakre-
sie stwierdzania autentyczności dzieł sztuki, Informacja o po-
wyższych usługach, 43 Usługi prowadzenia hoteli, w tym 
hoteli studenckich burs, stancji oraz akademików, Usługi 
agencji zakwaterowań na potrzeby instytucji i imprez akade-
mickich, Usługi rezerwacji pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Usługi wynajmowania pomieszczeń akademickich na pobyt 
czasowy, wynajmowania sal na posiedzenia, konferencje, 
kongresy, seminaria, sympozja, zjazdy, Usługi restauracyjne, 
kawiarniane i barowe związane z imprezami organizowany-
mi przez uczelnię akademicką, Usługi socjalno - bytowe dla 
studentów i słuchaczy zrutynizowanych zajęć dydaktycz-

nych w zakresie organizowania przez uczelnię akademicką 
czasowych pobytów osób indywidualnych i grup zorganizo-
wanych w związku z zajęciami sportowo - rekreacyjnymi, re-
habilitacyjnych, sesjami odnowy biologicznej i cyklami za-
biegów medycyny sportowej, Informacja o powyższych 
usługach, 44 Usługi poradnictwa psychologicznego i terapii 
zajęciowo - ruchowej, Organizowanie, programowanie i pro-
wadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla osób w pode-
szłym wieku typu akademii IV wieku lub zajęć w zlecanej 
i wyselekcjonowanej tematyce, Informacja o powyższych 
usługach, 45 Usługi licencjonowania własności intelektual-
nej, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, 
Usługi w zakresie nadzoru w dziedzinie własności intelektu-
alnej, Usługi zarządzania prawami autorskimi, Usługi w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych, Usługowe 
badania sytuacji i unormowań prawnych i legislacyjnych, 
Naukowe usługi informacyjne i konsultacje w zakresie ochro-
ny i zapobiegania oszustwom, Naukowe usługi w zakresie 
wyspecjalizowanego zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny mienia osób trzecich, Usługowe zabezpieczanie majątku 
osobistego osób trzecich w zakresie dorobku intelektualne-
go, w tym usługi patentowe i egzekucji praw wyłącznych, 
Informacja i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług 
świadczone w trybie on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu.
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(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 1 Katalizatory biochemiczne, Katalizatory che-
miczne, Kultury mikroorganizmów inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty 
bakteriologiczne inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Preparaty chemiczne i biochemiczne oraz bio-
technologiczne dla przemysłu, Preparaty chemiczne do ana-
liz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych, Preparaty diagnostyczne inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty z mikroorgani-
zmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Substancje chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Preparaty 
białkowe jako substraty do celów leczniczych, Biocydy, De-
tergenty medyczne, Hormony do celów medycznych, Me-
dyczne preparaty jonowe, Medyczne sole kąpielowe, prepa-
raty do sporządzania leczniczych kąpieli tlenowych, Kultury 
mikroorganizmów jako substraty do sporządzania leków, 
Odczynniki chemiczne specjalnie przygotowane do celów 
farmaceutycznych, Lecznicze preparaty z mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, Podłoża do medycznych kultur bakteryj-
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nych, Witaminy w postaci preparatów leczniczych, 9 Nauko-
we aparaty, urządzenia i przyrządy i ich części z dziedziny fi-
zyki, Naukowa aparatura i instrumenty i ich części z dziedziny 
chemii, Naukowe urządzenia i przyrządy i ich części z dzie-
dziny oceanografii i nauk o ziemi, Audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne do nauczania, Aparatura do wykonywania ana-
liz inna niż do celów medycznych, Oprogramowanie kompu-
terowe i elektroniczne urządzenia do przetwarzania danych 
i ich części związanych z badaniami naukowymi w dziedzinie 
fizyki, chemii, oceanografii i nauk o ziemi, 10 Aparatura urzą-
dzenia i przyrządy naukowo-badawcze i rejestracyjne oraz 
diagnostyczne i ich części przeznaczone do celów medycz-
nych, 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów pokryte 
napisami i informacjami dotyczącymi naukowych procedur 
i naukowych aparatów, urządzeń i przyrządów oraz ich czę-
ści z dziedziny fizyki, chemii, oceanografii, biologii, biotech-
nologii, nauk o ziemi, takie zwłaszcza jak: papier do maszyn 
sumujących, cienki papier do korespondencji, kalka, papier 
do komputerów, papier do kopiarek, kalka kreślarska, tablice 
ogłoszeniowe z papieru lub z kartonu, druki, albumy, almana-
chy, atlasy, drukowane tabele kalkulacyjne, kalendarze, blan-
kiety, wizytówki, fiszki katalogowe, karty okolicznościowe, 
taśmy i karty papierowe do zapisywania programów kompu-
terowych, koperty, formularze, mapy geograficzne, podręcz-
niki instruktażowe i akademickie, drukowane naukowe i ba-
dawcze plany, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, ulotki, 
książki naukowe i popularyzatorskie oraz dydaktyczne, 
skrypty akademickie, materiały introligatorskie, fotografie 
(oprawione i nie oprawione), prospekty, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały edukacyjne w postaci gier, afi-
sze, plakaty, albumy, atlasy, papierowe plany zajęć i lekcji 
i tym podobne plansze, kalendarze, litograficzne dzieła sztu-
ki, 25 Pokryte informacyjnymi napisami i grafikami takie ele-
menty ubioru jak: szale i szaliki, berety, bielizna, bluzki koszu-
lowe, buty, czapki, czepki kąpielowe, daszki do czapek, kami-
zelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, ko-
szulki sportowe, krawaty, nakrycia głowy, obuwie, obuwie 
sportowe, odzież, odzież z dzianin, 35 Usługi badania opinii 
publicznej, Usługowe badania i poszukiwania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługowe badania rynku, Usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Usługi specjalistycznego doradztwa 
w zakresie zarządzania personalnego, Usługowe ekspertyzy 
w zakresie wybranych zagadnień działalności gospodarczej, 
Usługowe dostarczanie informacji o działalności gospodar-
czej, Usługowe wyceny zamierzeń inwestycyjnych dla po-
trzeb działalności handlowej, Usługowe pozyskiwania da-
nych do komputerowych baz danych, oraz systematyzacji 
danych w komputerowych bazach danych, komputerowego 
zarządzania plikami, Usługi przeprowadzania sondaży, Usługi 
pośrednictwa pracy dla absolwentów i studentów studiów 
uniwersyteckich, Usługi pozyskiwania informacji o działalno-
ści gospodarczej i profesjonalnego zarządzania, Usługi wy-
pożyczania urządzeń i wyposażenia naukowo-badawczego 
i kontrolno-pomiarowego w dziedzinie nauk fizycznych, 
chemicznych, oceanografii i nauk o ziemi, Usługowe zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów dotyczących 
naukowych procedur i naukowych aparatów, urządzeń 
i przyrządów oraz ich części z dziedziny fizyki, chemii, oce-
anografii, biologii, biotechnologii, nauk o ziemi, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w uniwer-
syteckim centrum serwisowym, z katalogu ofertowego róż-
nych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezaku-
pów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
jąc środków telekomunikacji, Usługi informacji statystycznej, 
Usługowa obróbka tekstów (usługi redakcyjne i korektorskie), 

Usługowe organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Usługowe opracowywanie prognoz 
ekonomicznych, Usługi prowadzenia reklamy dla potrzeb 
osób trzecich za pośrednictwem akademickiej sieci kompu-
terowej, Usługi firmowanej przez uczelnię wyższą reklamy 
korespondencyjnej, reklamy prasowej, reklamy radiowej, re-
klamy telewizyjnej, Usługi wyceny jakości opracowań nauko-
wo-badawczych osób trzecich, Usługi wynajmu czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w obiektach 
akademickich, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we w obiektach akademickich, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi doradztwa w sprawach finansowych, 
Usługi doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych, Usługi 
opracowywania akademickich ekspertyz naukowych dla ce-
lów fiskalnych, Usługi wyceny finansowej w zakresie ubez-
pieczeń, banków, nieruchomości, Usługi informacji finanso-
wej, Usługowe administrowanie majątkiem nieruchomym 
innych akademickich i dydaktycznych podmiotów gospo-
darczych, Usługi akademickiego doradztwa finansowego 
i naukowe doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Usługowa organizacja zbiórek, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne pod auspicjami uczelni akademickiej, 
Usługi naukowego szacowania i wyceny majątku nierucho-
mego osób trzecich, Usługi ekonomiczne szacowania warto-
ści majątkowych dla celów fiskalnych, Usługi naukowej wyce-
ny antyków, zbiorów numizmatycznych, zbiorów kolekcjo-
nerskich o znacznej wartości materialnej, znaczków, biżuterii 
i dzieł sztuki, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych i nie-
ruchomości powyższych obiektach akademickich, Informa-
cja o powyższych usługach, 38 Usługi internetowych agencji 
informacyjnych, Usługi łączności poprzez terminale kompu-
terowe, Usługi ogłoszeń elektronicznych za pośrednictwem 
komputerów włączonych do sieci Internet, Intranet lub aka-
demickiej sieci lokalnej, Usługi poczty elektronicznej dedy-
kowanej dla określonej grupy odbiorców, Usługi przesyłania 
informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera 
włączonego do sieci Internet, Usługi wirtualnych agencji pra-
sowych realizowane za pośrednictwem Internetu, Usługowe 
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, 
Wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie symilografów, Informacja 
o powyższych usługach, 40 Usługi drukarskie, wydawnicze, 
edytorskie, redaktorskie i introligatorskie, Usługi fotoskładu 
i składu komputerowego, Usługi specjalistycznego apreturo-
wania w laboratoriach akademickich papieru i tektury oraz 
materiałów celulozo-pochodnych dla celów drukarskich, 
Usługi wykonywania druku sitowego, druku litograficznego, 
offsetowego oraz drukowanie rysunków technicznych i gra-
fik makro gabarytowych w laboratoriach akademickich, in-
formacja o powyższych usługach, 41 Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe takie zwłaszcza jak edukacja prowadzona 
przez uczelnie wyższe, Usługi informacji o dostępnych kie-
runkach edukacji, Usługi rekrutacji na studia wyższe, Usługi 
nauczania korespondencyjnego, Usługi doradztwa w spra-
wie wyboru kierunku zawodowego, Usługi dokształcania 
zawodowego, Usługi wypożyczania książek, audiobuków, 
nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych, oraz opro-
gramowania komputerowego przeznaczonych do celów 
edukacyjnych, Usługi organizowania, prowadzenia i obsługi 
wystaw i ekspozycji muzealnych i edukacyjnych, Usługi orga-
nizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży 
akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów waka-
cyjnych dla młodzieży akademickiej, Usługi tłumaczenia 
z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, Usługi 
organizowania, prowadzenia i obsługi naukowych konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, Usługi na-
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ukowo-badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycz-
nych, Usługi organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi 
publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków 
na rzecz osób trzecich, Usługi publikowania analogowych 
książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, Usłu-
gi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych, Usługi organi-
zowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicz-
nych na różnych poziomach kształcenia, Usługi przygotowy-
wania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, Infor-
macja o powyższych usługach, 42 Usługowe badania i eks-
pertyzy dla potrzeb osób trzecich w zakresie stosowania 
przepisów prawa i praktyki postępowania w administracji, 
oraz usługi naukowe i techniczne w zakresie opracowywania 
dla potrzeb osób trzecich zleconej tematyki, Usługi nauko-
wo-badawcze z zakresie medycyny i farmacji w tym zwłasz-
cza w takich tematykach jak: botanika farmaceutyczna, che-
mia farmaceutyczna, chemia nieorganiczna, chemia anali-
tyczna, chemia organiczna, farmakodynamika, farmakogno-
zja, technologia i biotechnologia środków leczniczych, tech-
nologia postaci leku i biofarmacja, toksykologia, farmakoepi-
demiologia, farmakoekonomika, analityka biochemiczna, 
bromatologia, cytobiologia i histochemia, farmakobiologia, 
farmakokinetyka, farmacja fizyczna, mikrobiologia farmaceu-
tyczna, farmacja kliniczna, Usługi nauk o zdrowiu, w tym: fi-
zjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa me-
dycznego, nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, 
Usługi nauk filozoficznych, Usługi nauk w zakresie porów-
nawczych studiów cywilizacyjnych, Usługi w zakresie peda-
gogiki, Usługi w zakresie psychologii, Usługi naukowe w za-
kresie religioznawstwa, Usługi z zakresie nauk socjologicz-
nych, Usługi z zakresie nauk historycznych w tym: historii, ar-
cheologii, etnologii, antropologii kulturowej, historii sztuki, 
Muzykologii, Usługi z zakresie judaistyki, Usługi z zakresie 
nauk filologicznych w tym: filologii angielskiej, filologii ger-
mańskiej, filologii klasycznej, filologii orientalnej, filologii ro-
mańskiej, filologii słowiańskiej, filologii wschodniosłowiań-
skiej, filologii węgierskiej, językoznawstwa ogólnego, języko-
znawstwa indoeuropejskiego, przekładu i komunikacji mię-
dzykulturowej, Usługi z zakresie filologii polskiej, Usługi z za-
kresie wiedzy o teatrze, Usługi z zakresie nauk fizycznych, 
Usługi z zakresie astronomii, Usługi z zakresie matematyki, 
informatyki i informatyki stosowanej, Usługi z zakresie nauk 
chemicznych, Usługi z zakresie nauk o ziemi, Usługi z zakresie 
nauk dotyczących zarządzania i komunikacji społecznej 
w tym: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Usługi 
z zakresie kulturoznawstwa, Usługi z zakresie filmoznawstwa, 
Usługi z zakresie naukowego zarządzania i marketingu 
w tym: zarządzania w administracji publicznej, zarządzania 
kulturą, zarządzania w oświacie, zarządzania w turystyce, 
Usługi z zakresie ekonomii, Usługi z zakresie dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej, Usługi z zakresie psychologii, 
w tym: psychologii stosowanej, Usługi z zakresie lingwistyki, 
Usługi z zakresie studiów międzynarodowych, Usługi z za-
kresie studiów politycznych, Usługi z zakresie nauk bioche-
micznych, nauk biofizycznych, nauk biotechnologicznych, 
Usługi w zakresie: badań bakteriologicznych, badań geolo-
gicznych, Usługi z zakresie ekspertyz dotyczących geologii, 
Usługi z zakresie badań technicznych materiałów i substan-
cji, Usługi z zakresie ekspertyz w dziedzinie kosmetyki, Usługi 
z zakresie doradztwa, doboru i eksploatacji oprogramowa-
nia i sprzętu komputerowego, Usługi z zakresie doradztwa 
w dziedzinie ochrony środowiska i nauk o ziemi, Usługi z za-
kresie ekspertyz geologicznych i oceanograficznych, Usługi 
z zakresie ekspertyz inżynieryjnych budownictwa lądowego, 
Usługowe programowanie komputerów, Usługi z zakresie 
projektowania systemów komputerowych, Usługowe anali-

zy istniejących systemów komputerowych, Usługi z zakresie 
konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Usługi w zakresie innej konwersji danych naukowych przez 
programy komputerowe, Usługi z zakresie projektowania bu-
dynków, projektowania dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie 
projektowania specjalistycznych opakowań, Usługi w zakre-
sie stwierdzania autentyczności dzieł sztuki, Informacja o po-
wyższych usługach, 43 Usługi prowadzenia hoteli, w tym 
hoteli studenckich burs, stancji oraz akademików, Usługi 
agencji zakwaterowań na potrzeby instytucji i imprez akade-
mickich, Usługi rezerwacji pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Usługi wynajmowania pomieszczeń akademickich na pobyt 
czasowy, wynajmowania sal na posiedzenia, konferencje, 
kongresy, seminaria, sympozja, zjazdy, Usługi restauracyjne, 
kawiarniane i barowe związane z imprezami organizowany-
mi przez uczelnię akademicką, Usługi socjalno - bytowe dla 
studentów i słuchaczy zrutynizowanych zajęć dydaktycz-
nych w zakresie organizowania przez uczelnię akademicką 
czasowych pobytów osób indywidualnych i grup zorganizo-
wanych w związku z zajęciami sportowo - rekreacyjnymi, re-
habilitacyjnych, sesjami odnowy biologicznej i cyklami za-
biegów medycyny sportowej, Informacja o powyższych 
usługach, 44 Usługi poradnictwa psychologicznego i terapii 
zajęciowo - ruchowej, Organizowanie, programowanie i pro-
wadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla osób w pode-
szłym wieku typu akademii IV wieku lub zajęć w zlecanej 
i wyselekcjonowanej tematyce, Informacja o powyższych 
usługach, 45 Usługi licencjonowania własności intelektual-
nej, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej, 
Usługi w zakresie nadzoru w dziedzinie własności intelektu-
alnej, Usługi zarządzania prawami autorskimi, Usługi w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych, Usługowe 
badania sytuacji i unormowań prawnych i legislacyjnych, 
Naukowe usługi informacyjne i konsultacje w zakresie ochro-
ny i zapobiegania oszustwom, Naukowe usługi w zakresie 
wyspecjalizowanego zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny mienia osób trzecich, Usługowe zabezpieczanie majątku 
osobistego osób trzecich w zakresie dorobku intelektualne-
go, w tym usługi patentowe i egzekucji praw wyłącznych, 
Informacja i doradztwo dotyczące wszystkich w/w usług 
świadczone w trybie on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu.

(210) 532462 (220) 2021 08 07
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat go

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.16
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
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nie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, Oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, Oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, Oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, Oprogramowa-
nie dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów 
osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, Opro-
gramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, Opro-
gramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multime-
dialnych, Oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania 
treści audiowizualnych, Oprogramowanie do oglądania tre-
ści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym 
telefonach komórkowych i tabletach, Oprogramowanie 
do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach prze-
nośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, Opro-
gramowanie do oglądania programów telewizyjnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórko-
wych i tabletach, Oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na komputerach, Oprogramowanie do ogląda-
nia treści audiowizualnych na komputerach, Oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na kompute-
rach, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagra-
nia audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt 
elektroniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria do sprzętu elek-
tronicznego, Urządzenia elektroniczne, Urządzenia elek-
tryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia 
administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i infor-
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kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
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gramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multime-
dialnych, Oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania 
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emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewi-
zyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja 
programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem tele-
wizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nada-
wanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie mu-
zyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie pro-
gramów telewizji kablowej, Nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Nadawanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, Usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, 
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi 
teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiektów za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informa-
cji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
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Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów radiowych, Montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyj-
ne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem usługi transmisji wideo na żądanie, Udostępnianie tre-
ści cyfrowych online nie do pobrania, Udostępnianie treści 
audiowizualnych online nie do pobrania, Udostępnianie tre-
ści multimedialnych online nie do pobrania, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postproduk-
cji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożycza-
nie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wy-
pożyczanie treści audiowizualnych, Wypożyczanie treści 
multimedialnych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań 
wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publi-
kowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług.

(210) 532464 (220) 2021 08 07
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat go PPV

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania 
danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multi-

medialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, Oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, Oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, Oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, Oprogramowanie 
dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobi-
stych i podręcznych urządzeń elektronicznych, Oprogramo-
wanie do korzystania z usług wideo na żądanie, Oprogramo-
wanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, 
Oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści au-
diowizualnych, Oprogramowanie do oglądania treści multi-
medialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach 
komórkowych i tabletach, Oprogramowanie do oglądania 
treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, w tym 
telefonach komórkowych i tabletach, Oprogramowanie 
do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach 
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, 
Oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych 
na komputerach, Oprogramowanie do oglądania treści au-
diowizualnych na komputerach, Oprogramowanie do oglą-
dania programów telewizyjnych na komputerach, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, 
Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt elektroniczny, 
Sprzęt elektryczny, Akcesoria do sprzętu elektronicznego, 
Urządzenia elektroniczne, Urządzenia elektryczne, Akcesoria 
do urządzeń elektronicznych, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, 
Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Bada-
nia rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalno-
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja 
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, 
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlo-
wych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi 
public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże 
opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe 
przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
Usługi sprzedaży towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż 
hurtowa, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się 
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalo-
gu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w po-
wyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, 
Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży 
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paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycz-
nej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za-
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności 
elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, 
usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie 
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktu-
alności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów 
telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne prze-
wodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów ko-
mórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania 
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyj-
nych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Usługi wideo na ży-
czenie, Usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, 
audio oraz multimedialnych na żądanie, Udostępnianie treści 
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Inter-
netu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, Zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi 
transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi 
dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, 
Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nada-
wanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo 
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz sateli-
tarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nada-
wanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie in-
formacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji 
za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednic-
twem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów 
przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, 
Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Nadawanie treści audiowizualnych i multi-

medialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, Usługi dotyczące transmisji i do-
starczania treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
mocą Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do fil-
mów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostęp-
nianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpo-
wszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicz-
nej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Interne-
cie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypo-
życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie te-
lefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Wyzna-
czanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomu-
nikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów 
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie im-
prez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw 
edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Dzia-
łalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizo-
wanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wy-
dawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydaw-
nicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Pu-
blikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie pe-
riodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych pro-
gramów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi w zakresie 
prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja programów te-
lewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Stu-
dia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa pro-
wadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania 
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o pro-
gramach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i radio-
wych, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo 
na żądanie, Udostępnianie treści cyfrowych online nie do po-
brania, Udostępnianie treści audiowizualnych online 
nie do pobrania, Udostępnianie treści multimedialnych onli-
ne nie do pobrania, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produk-
cja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi 
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wy-
pożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie treści audiowi-
zualnych, Wypożyczanie treści multimedialnych, Dystrybu-
cja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
mów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry 
oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług.



Nr  ZT46/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

(210) 532466 (220) 2021 08 07
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat go PPV

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie 
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub mul-
timedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych sieci 
komunikacji elektronicznej, Oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne 
urządzenia elektroniczne, Oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści multimedial-
nych, Oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania 
i rekomendowania treści audiowizualnych, Oprogramowa-
nie dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów 
osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, Opro-
gramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, Opro-
gramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multime-
dialnych, Oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania 
treści audiowizualnych, Oprogramowanie do oglądania tre-
ści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym 
telefonach komórkowych i tabletach, Oprogramowanie 
do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach prze-
nośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, Opro-
gramowanie do oglądania programów telewizyjnych 
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórko-
wych i tabletach, Oprogramowanie do oglądania treści mul-
timedialnych na komputerach, Oprogramowanie do ogląda-
nia treści audiowizualnych na komputerach, Oprogramowa-
nie do oglądania programów telewizyjnych na kompute-
rach, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagra-
nia audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt 
elektroniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria do sprzętu elek-
tronicznego, Urządzenia elektroniczne, Urządzenia elek-
tryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia 
administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i infor-
macji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, 

Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospo-
darczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działal-
ności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, 
handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, 
Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów han-
dlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, 
Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja 
reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie in-
ternetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie 
prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali 
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internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność 
centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyj-
ne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunika-
cyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji 
radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale 
komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi 
nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów radiowych, Transmisja programów telewizyj-
nych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, 
Usługi wideo na życzenie, Usługi udostępniania treści audio-
wizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, 
Udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacji 
elektronicznej, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sie-
ci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostę-
pu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie 
emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewi-
zyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja 
programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem tele-
wizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nada-
wanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie mu-
zyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie pro-
gramów telewizji kablowej, Nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Nadawanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, Usługi 
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych sieci ko-
munikacji elektronicznej, Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, 
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi 
teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunika-
cyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiektów za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informa-
cji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-

nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów radiowych, Montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyj-
ne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem usługi transmisji wideo na żądanie, Udostępnianie tre-
ści cyfrowych online nie do pobrania, Udostępnianie treści 
audiowizualnych online nie do pobrania, Udostępnianie tre-
ści multimedialnych online nie do pobrania, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postproduk-
cji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożycza-
nie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wy-
pożyczanie treści audiowizualnych, Wypożyczanie treści 
multimedialnych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań 
wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publi-
kowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług.

(210) 532467 (220) 2021 08 07
(731) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat go PPV

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Pły-
ty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Me-
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
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monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, komputery, Programy komputerowe, 
Urządzenia do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, 
Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne, Opro-
gramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizu-
alnych lub multimedialnych za pośrednictwem Internetu 
lub innych sieci komunikacji elektronicznej, Oprogramowa-
nie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wi-
deo na przenośne urządzenia elektroniczne, Oprogramo-
wanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania 
treści multimedialnych, Oprogramowanie do wyszukiwa-
nia, organizowania i rekomendowania treści audiowizual-
nych, Oprogramowanie dla telefonów komórkowych, ta-
bletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń 
elektronicznych, Oprogramowanie do korzystania z usług 
wideo na żądanie, Oprogramowanie do pobierania lub od-
twarzania treści multimedialnych, Oprogramowanie do po-
bierania lub odtwarzania treści audiowizualnych, Oprogra-
mowanie do oglądania treści multimedialnych na urządze-
niach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i ta-
bletach, Oprogramowanie do oglądania treści audiowizual-
nych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach ko-
mórkowych i tabletach, Oprogramowanie do oglądania 
programów telewizyjnych na urządzeniach przenośnych, 
w tym telefonach komórkowych i tabletach, Oprogramo-
wanie do oglądania treści multimedialnych na kompute-
rach, Oprogramowanie do oglądania treści audiowizual-
nych na komputerach, Oprogramowanie do oglądania pro-
gramów telewizyjnych na komputerach, Elektroniczne no-
śniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt 
elektryczny, Akcesoria do sprzętu elektronicznego, Urzą-
dzenia elektroniczne, Urządzenia elektryczne, Akcesoria 
do urządzeń elektronicznych, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjne-
go, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji bizneso-
wej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Orga-
nizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności go-
spodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organi-
zacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlo-
wych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usłu-
gi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Pro-
mocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja 
reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach 
przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Or-
ganizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, syste-
matyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe prze-
twarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszu-
kiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Usługi sprzedaży towarów, Sprzedaż detaliczna, 
Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-

znawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczegól-
ności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi 
pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo w za-
kresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji 
ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazo-
wych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe 
w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów 
pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępnia-
nia i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapew-
niania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośred-
nictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w sprawach bezpieczeństwa, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informa-
cyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i prze-
syłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call 
center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elek-
tronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunika-
cji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komuni-
kacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi 
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z glo-
balną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radio-
wych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja sa-
telitarna, Transmisja wideo na żądanie, Usługi wideo na ży-
czenie, Usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, 
audio oraz multimedialnych na żądanie, Udostępnianie tre-
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, Za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, 
Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komu-
nikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i te-
lewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewi-
zyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, 
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Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów ra-
diowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Nadawanie 
treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednic-
twem Internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizu-
alnych i multimedialnych za pomocą Internetu lub innych 
sieci komunikacji elektronicznej, Usługi zapewniania dostę-
pu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednic-
twem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu tele-
komunikacyjnego do programów radiowych, Agencje in-
formacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz In-
ternetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletech-
niczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypoży-
czanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie poło-
żenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, 
Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komuni-
kacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez roz-
rywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyj-
nych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność 
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawni-
cze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publiko-
wanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład 
drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz 
list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfro-
wych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, 
informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji 
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępnia-
nia gier, wyboru pakietów programowych programów tele-
wizyjnych i radiowych, Udostępnianie filmów i programów 
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi 
transmisji wideo na żądanie, Udostępnianie treści cyfro-
wych online nie do pobrania, Udostępnianie treści audiowi-
zualnych online nie do pobrania, Udostępnianie treści mul-
timedialnych online nie do pobrania, Produkcja nagrań 
dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w za-
kresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-

wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożycza-
nie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Wypożyczanie treści audiowizualnych, Wypożyczanie treści 
multimedialnych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań 
wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi pu-
blikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycz-
nych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 532526 (220) 2021 08 10
(731) KAMIŃSKA-PISKOREK JOANNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AK 87

(531) 21.03.21, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 9 Obuwie ochronne, Buty [obuwie ochronne], 
Kaski dla rowerzystów, Kaski motocyklowe, Kaski narciarskie, 
Kaski ochronne dla motocyklistów, Kaski ochronne dla rowe-
rzystów, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kaski snow-
boardowe, Ochronne kaski sportowe, Torby sportowe przy-
stosowane [profilowane] do kasków ochronnych, 12 Rowery, 
Rowery elektryczne, Rowery górskie, 18 Torby na odzież 
sportową, Torby podręczne na odzież sportową, Torebki, 
Torebki do ręki, Torebki damskie, Torebki męskie, Torebki 
na biodra [nerki], 21 Bidony rowerowe, 25 Obuwie, Obuwie 
codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, 
Obuwie dla niemowląt, Odzież sportowa, Kurtki jako odzież 
sportowa, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia 
głowy, Czapki kolarskie, Czapki narciarskie, Czapki sporto-
we, Czapki z daszkiem, Skarpetki, Skarpetki dla sportowców, 
Skarpetki do gry w tenisa, Skarpetki i pończochy, Skarpetki 
męskie, Skarpetki sportowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, 42 Usługi w zakresie projektowania odzie-
ży, Usługi projektowania odzieży, Projektowanie odzieży 
ochronnej, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, 
Projektowanie dodatków odzieżowych.
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(210) 532627 (220) 2021 08 12
(731) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Brodnica

(540) (znak słowny)
(540) JAMAJKA
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i czekoladowe, Słodycze, 
Czekolady, Bombonierki, Ciastka, Cukierki, Pastylki, Wiśnie 
w czekoladzie, Wafle i wafelki, Batony, Chałwa, Napoje na ba-
zie czekolady, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, 
Galaretki owocowe, Mleczne pianki w czekoladzie, Lody.

(210) 532628 (220) 2021 08 12
(731) VOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Brodnica

(540) (znak słowny)
(540) JAMAICA
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i czekoladowe, Słodycze, 
Czekolady, Bombonierki, Ciastka, Cukierki, Pastylki, Wiśnie 
w czekoladzie, Wafle i wafelki, Batony, Chałwa, Napoje na ba-
zie czekolady, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, 
Galaretki owocowe, Mleczne pianki w czekoladzie, Lody.

(210) 532685 (220) 2021 08 13
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cy-
frowa do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, 
Nagrania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobra-
nia, Nagrania muzyczne, Nagrania multimedialne, Nagrania 
muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, w tym do po-
brania, Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo 
z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, 
nagrane, Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do po-
brania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, w tym do pobra-
nia, Czasopisma elektroniczne, w tym do pobrania, Książki 
audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne, w tym 
do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 
18 Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Para-
solki, Torby turystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastycz-
ne, Torby sportowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, 
Torby na kółkach, Torby na obuwie, Torby na zakupy na kół-
kach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, lekkie torby 
sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki biznesowe, 
Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne, Walizki na kół-
kach, Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] 
do noszenia niemowląt, Nosidełka do noszenia niemowląt 
przez ramię, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, 

Nosidełka dla zwierząt [torby], Portmonetki, Portmonetki 
skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Skóra i imitacje skó-
ry, Sztuczna skóra, Skóra syntetyczna, Skóra surowa lub pół-
przetworzona, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież 
męska, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież dla nie-
mowląt, Odzież codzienna, Odzież wierzchnia, Odzież spor-
towa, Odzież treningowa, Odzież do biegania, Odzież prze-
ciwdeszczowa, Odzież skórzana, Odzież dżinsowa, Odzież 
z lateksu, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież cią-
żowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna damska, Bielizna 
dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie męskie, Obuwie 
damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy męskie, Na-
krycia głowy damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
wykonawców muzycznych, Zarządzenie biznesowe zespo-
łami muzycznymi, Negocjowanie transakcji handlowych 
w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje 
kontraktów reklamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami 
gastronomicznymi, w tym barami i pubami, Administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządza-
niu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej następujących towarów: kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty wybielające do użytku 
domowego, preparaty do mycia do użytku domowe-
go, preparaty do prania chemicznego, płyny do prania, 
proszki do prania, pasty do obuwia, środki do czyszczenia 
obuwia [preparaty], suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, walizy, torby podróżne, torby i port-
fele, parasole, parasolki, portmonetki, nosidełka dla dzieci 
i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i imitacje skóry, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe, 
Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez grupę muzyczną, Występy grup muzycznych 
na żywo, Przedstawienia muzyczne, Koncerty muzyczne, 
Widowiska muzyczne, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Organizacja konkursów muzycznych, Obsługa koncertów 
muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Reżyse-
rowanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumen-
tów muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną wystę-
pów muzycznych, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Montaż wideo, Produkcja na-
grań wideo, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, 
Wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficznych, Pu-
blikowanie, Publikowanie tekstów muzycznych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Inter-
necie, w formie audio lub wideo, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne w zakre-
sie zarządzania i marketingu, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi barów i restauracji, Usługi snack-ba-
rów, Usługi barów typu fast-food, w tym na wynos, Usługi 
mobilnych barów, snack-barów, barów typu fast-food i re-
stauracji, Usługi barów sałatkowych, Usługi pizzerii, Usługi 
kawiarni, Usługi lodziarni, Usługi pubów, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi cateringu zewnętrznego.
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(210) 532709 (220) 2021 08 16
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, 

Bielsko-Biała
(554) (znak przestrzenny)
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI TRADYCYJNE MASŁO 

POLSKIE EXTRA Prawdziwy smak masła 83% 
TŁUSZCZU

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 03.04.02, 08.03.03, 08.03.06, 
11.01.02, 25.05.02, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.01

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

(210) 532719 (220) 2021 08 13
(731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie

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

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.08, 03.06.03, 26.01.16, 26.04.15, 
26.04.18

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

(210) 532852 (220) 2021 08 18
(731) MATEJA ALFRED PPHU MAT.-MET.AL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PISTOL STAR
(510), (511) 13 Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby bro-
ni, Kurki do broni, Pistolety, Przyrządy do ładowania nabo-
jów, Rewolwery, Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, 
Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Lufy ka-
rabinowe, Naboje [ładunki] wybuchowe, Pasy na amunicję, 
Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, Paski naramien-
ne do broni, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów ta-
kich jak: Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do broni, Pistolety, Przyrządy do ładowania nabojów, Rewol-
wery, Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne 
niż teleskopowe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje 
[ładunki] wybuchowe, Pasy na amunicję, Szczotki do broni 
palnej, Walizki na karabiny, Paski naramienne do broni.

(210) 532865 (220) 2021 08 17
(731) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skingene lab.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia i zarządzania 
przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej na-
stępujących towarów: substancje chemiczne do stosowania 
jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceu-
tycznych, substancje chemiczne do stosowania jako półpro-
dukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, substan-
cje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półproduk-
ty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substan-
cje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty 
w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, mieszaniny 
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia natural-
nego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków 
i produktów farmaceutycznych, mieszaniny substancji che-
micznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stoso-
wania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermoko-
smetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nie-
lecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki, 
preparaty dermatologiczne, leki i produkty farmaceutyczne, 
preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce-
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostoso-
wane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplemen-
ty diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombo-
wania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażające, bakte-
riobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, Usługi w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji sprzedaży prowadzone za po-
średnictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, 
Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży 
oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakte-
rze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingo-
wym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów 
społecznościowych, Usługi w zakresie edycji i publikacji tek-
stów promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie organi-
zowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, 
loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promo-
cyjnych, Prace biurowe, usługi informacyjne, konsultacyjne 
i doradcze dotyczące następujących usług: usługi w zakresie 
prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjny-
mi i handlowymi, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hur-
towej i internetowej następujących towarów: substancje che-
miczne do stosowania jako półprodukty w produkcji leków 
i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do sto-
sowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermo-
kosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stoso-
wania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farma-
ceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stoso-
wania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermoko-
smetyków, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substan-
cji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty 
w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, mieszaniny 
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia natural-
nego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmety-
ków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produk-
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ty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermo-
kosmetykl, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farma-
ceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażają-
ce, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, usługi w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży prowadzone 
za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputero-
wej, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzeda-
ży oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charak-
terze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingo-
wym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów 
społecznościowych, usługi w zakresie edycji i publikacji tek-
stów promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie organi-
zowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, 
loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promo-
cyjnych oraz prace biurowe, 40 Usługi w zakresie wytwarzania 
i przemysłowej obróbki następujących towarów: substancje 
chemiczne do stosowania jako półprodukty w produkcji le-
ków i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne 
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków 
i dermokosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego 
do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produk-
tów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego 
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków 
i dermokosmetyków, mieszaniny substancji chemicznych  
i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako 
półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycz-
nych, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substancji po-
chodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty 
w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, kosmetyki nie-
lecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czysz-
czenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki, preparaty dermatolo-
giczne, leki i produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczni-
czego lub weterynaryjnego, suplementy diety, plastry, mate-
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk 
dentystyczny i środki odkażające, bakteriobójcze, grzybobój-
cze i wirusobójcze, usługi informacyjne, konsultacyjne i dorad-
cze dotyczące usług w zakresie wytwarzania i przemysłowej 
obróbki następujących towarów: substancje chemiczne 
do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produk-
tów farmaceutycznych, substancje chemiczne do stosowania 
jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmety-
ków, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako 
półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycz-
nych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania 
jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmety-
ków, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substancji po-
chodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty 
w produkcji leków I produktów farmaceutycznych, mieszaniny 
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia natural-
nego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmety-
ków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produk-
ty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermo-
kosmetyki, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farma-
ceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażają-
ce, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, 42 Usługi 

w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich plano-
wania i projektowania, w tym w szczególności na potrzeby 
przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, Usługi w za-
kresie analiz i badań przemysłowych, w tym w szczególności 
na potrzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, 
Usługi w zakresie badań laboratoryjnych oraz ich planowania 
i projektowania, w tym w szczególności na potrzeby przemy-
słu kosmetycznego i farmaceutycznego, Usługi inżynieryjne, 
Usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na rzecz osób 
trzecich, Usługi w zakresie testowania oraz usługi kontrolne 
w odniesieniu do następujących towarów: substancje che-
miczne do stosowania jako półprodukty w produkcji leków 
i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do sto-
sowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermo-
kosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stoso-
wania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farma-
ceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stoso-
wania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermoko-
smetyków, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substan-
cji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty 
w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, mieszaniny 
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia natural-
nego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmety-
ków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produk-
ty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermo-
kosmetyki, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farma-
ceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażają-
ce, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, usługi infor-
macyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące następujących 
usług: usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz 
ich planowania i projektowania, w tym w szczególności na po-
trzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, usługi 
w zakresie analiz i badań przemysłowych, w tym w szczegól-
ności na potrzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycz-
nego, usługi w zakresie badań laboratoryjnych oraz ich plano-
wania i projektowania, w tym w szczególności na potrzeby 
przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, usługi inży-
nieryjne, usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na rzecz 
osób trzecich, usługi w zakresie testowania oraz usługi kontro-
lne w odniesieniu do następujących towarów: substancje che-
miczne do stosowania jako półprodukty w produkcji leków 
i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do sto-
sowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermo-
kosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stoso-
wania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farma-
ceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stoso-
wania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermoko-
smetyków, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substan-
cji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty 
w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, mieszaniny 
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia natural-
nego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmety-
ków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produk-
ty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermo-
kosmetykl, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farma-
ceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
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suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażają-
ce, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

(210) 532999 (220) 2021 08 20
(731) JASIŃSKA IZABELA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CODE of NATURE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(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 ete-
ryczne], Roślinne olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eterycz-
ne, 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, Cytronowe olejki 
eteryczne, Olejki do golenia, Olejki naturalne do celów ko-
smetycznych, 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 opalania [kosmety-
ki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do kąpieli nielecznicze, 
Olejki do masażu ciała, Perfumeryjne (produkty -), esencjonal-
ne (olejki -), Nielecznicze olejki pod prysznic, Olejki do masażu 
twarzy, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki eteryczne z cy-
tryny, Esencje i olejki eteryczne, Olejki kosmetyczne do naskór-
ka, Olejki do masażu, Emulgowane olejki eteryczne, Aromaty 
[olejki eteryczne], Nielecznicze olejki do rąk, Olejki do odży-
wiania włosów, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki eteryczne 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 ciała i twarzy, Olejki cytronelowe 
do użytku kosmetycznego, Olejki sosnowe do czyszczenia 
podłóg, Olejki i płyny do masażu, Olejki eteryczne do użytku 
przemysłowego, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki 
perfumowane do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne z drze-
wa sandałowego, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosme-
tycznym, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki 
eteryczne z drzewa cedrowego, Ciastka (Aromaty do -) [olejki 
eteryczne], Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Olejki blokują-
ce promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do pielęgna-
cji skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne do użytku osobistego, 
Naturalne olejki do celów oczyszczających, Olejki kąpielowe 
do pielęgnacji włosów, Olejki do opalania do celów kosme-
tycznych, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy pod-
grzewaniu, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, 
Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki perfumowa-
ne do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki eteryczne 
jako zapachy do prania, Olejki do aromaterapii [do użytku ko-
smetycznego], Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Polep-
szacze smaku 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 odświe-

żaczach powietrza, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wy-
robów zapachowych, Olejki eteryczne do stosowania w wy-
twarzaniu roztworu inhalacyjnego, Zapachy, Zapachy do cia-
ła, Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, 
5 Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Olejki 
do stosowania w grzybicy paznokci, Preparaty neutralizujące 
zapachy, Materiały pochłaniające zapachy, Preparaty neutra-
lizujące zapachy do użytku na odzieży i tekstyliach, 35 Pro-
mocja sprzedaży, Udostępnianie analiz sprzedaży, Usługi za-
rządzania sprzedażą, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama 
korespondencyjna, Reklama radiowa, Reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, Reklama i marketing, Reklama w czasopismach, 
Promocja [reklama] koncertów, Bezpośrednia reklama poczto-
wa, Promocja [reklama] podróży, Reklama rekrutacji personelu, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Gromadze-
nie informacji związanych z reklamą, Kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, Reklama w zakresie filmów kinowych, 
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama biznesowych stron internetowych, Rekla-
ma za pośrednictwem telefonu, Reklama na billboardach elek-
tronicznych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszech-
nianie danych związanych z reklamą, Reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem sie-
ci telefonii komórkowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń 
filozoficznych, Reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, Reklama związana z transportem 
i dostawą, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, 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 elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponso-
rami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi 
wydarzeniami sportowymi.

(210) 533012 (220) 2021 08 23
(731) ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, 
Pojazdy kierowane automatycznie, Pojazdy przewożące 
ładunek, Samobieżny pojazd elektryczny, Pojazdy przy-
stosowane do celów militarnych, Pojazdy dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, Pojazdy, Pojazdy 
autonomiczne, Pojazdy bezzałogowe, Drony, Pojazdy dla 
niepełnosprawnych, Autobusy z napędem elektrycznym, 
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Ciągniki elektryczne [pojazdy], Ciężarówki elektryczne [po-
jazdy], Furgony [pojazdy], Elektrycznie napędzane wózki, 
Elektryczne wózki jezdniowe, Elektryczne skutery jedno-
kołowe, Elektryczne rowery składane, Elektryczne moto-
cykle, Monocykle elektryczne, Lekkie ciężarówki, Pojazdy 
zdalnie sterowane, Pojazdy trzy lub czterokołowe, Pojazdy 
transportowe bez kierowcy, Pojazdy silnikowe bez kierowcy 
[autonomiczne], Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, 
Pojazdy na poduszkach powietrznych, Quady, Samocho-
dy hybrydowe, Samochody elektryczne zasilane z sieci, 
Samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, Samo-
chody elektryczne, Samochody bez kierowcy [samochody 
autonomiczne], Samochody autonomiczne, Samochody, 
Samobalansujące skutery elektryczne, Samobalansujące 
jednokołowe skutery elektryczne, Rowery wyposażone 
w silnik, Skutery niesilnikowe [pojazdy], Skutery do trans-
portu osobowego wyposażone w silnik lub nie, Skutery 
[pojazdy], Skomputeryzowane wózki golfowe wyposażone 
w silnik, Seryjnie produkowane samochody hybrydowe, 
Wózki golfowe wyposażone w silnik, Wózki będące zmo-
toryzowanymi pojazdami lądowymi, Zasilane elektrycznie 
pojazdy mechaniczne, Wózki transportowe platformowe, 
Części karoserii do pojazdów, Karoserie do pojazdów lą-
dowych, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Ramy 
dwukołowych pojazdów mechanicznych, Ramy pojazdów 
lądowych, 42 Analizy wykonalności projektu, Doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w za-
kresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo w za-
kresie projektów technologicznych, Opracowywanie pro-
duktów, Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji 
pojazdów i konstrukcji karoserii, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie wzornictwa przemysłowego, Prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie produktów, Projektowanie części 
do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części do po-
jazdów lądowych, Projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opra-
cowywanie nowych produktów, Projektowanie naukowe 
i technologiczne, Projektowanie produktu [wzornictwo], 
Projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojaz-
dów, Projektowanie pojazdów morskich, Projektowanie 
pojazdów mechanicznych, Projektowanie pojazdów lądo-
wych, Projektowanie platform do przewozu pojazdów, Pro-
jektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojaz-
dów lądowych, Projektowanie samochodów, Projektowa-
nie ramowych konstrukcji przestrzennych, Projektowanie 
sztuki komercyjnej, Projektowanie techniczne i doradztwo, 
Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów 
elektrycznych, Przygotowywanie sprawozdań w odniesie-
niu do wzornictwa użytkowego, Usługi inżynieryjne w za-
kresie projektowania konstrukcji, Usługi doradcze w za-
kresie wzornictwa przemysłowego, Usługi projektowania 
dotyczące tworzenia masek, Usługi projektowania architek-
tonicznego, Usługi projektowania pojazdów, Usługi projek-
towania dotyczące architektury.

(210) 533022 (220) 2021 08 23
(731) BARTKOWSKA JOLANTA, Toruń;  

ŁUKASIEWICZ ŻANETA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PerfekcyjnaKsiegowa.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.03.16, 02.03.30
(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podat-
kowe, Fakturowanie, Przygotowanie listy płac, Przygotowy-
wanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywa-
nie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Analizy kosztów, 
Audyt działalności gospodarczej, Rachunkowość, Rachun-
kowość komputerowa, Rachunkowość, księgowość i audyt, 
Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachun-
kowość], Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 
Skomputeryzowana rachunkowość, Księgowość i rachun-
kowość, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachun-
kowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rachunkowości, Doradztwo i informacja dotyczą-
ca rachunkowości, Usługi w zakresie księgowości i rachun-
kowości, Zarządzanie rachunkowością, Audyt finansowy, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Sporządzanie wyciągów z konta, Usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, Obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, Optymalizacja stron internetowych, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Statystyczne zestawienia.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 533037 (220) 2021 08 23
(731) ENERGY+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGY +

(531) 27.05.01, 24.17.05, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 4 Energia elektryczna, 9 Komórki fotowoltaiczne, 
Baterie słoneczne, 39 Dostawa energii elektrycznej, Dystry-
bucja energii, 40 Wytwarzanie energii, 42 Doradztwo w za-
kresie oszczędności energii.

(210) 533056 (220) 2021 08 24
(731) MATEJA ALFRED PPHU MAT.-MET.AL, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.01, 26.04.01, 26.04.15
(510), (511) 13 Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby bro-
ni, Kurki do broni, Pistolety, Przyrządy do ładowania nabo-
jów, Rewolwery, Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, 
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Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Lufy ka-
rabinowe, Naboje [ładunki] wybuchowe, Pasy na amunicję, 
Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, Paski naramien-
ne do broni, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów ta-
kich jak: broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do broni, Pistolety, Przyrządy do ładowania nabojów, Rewol-
wery, Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne 
niż teleskopowe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje 
[ładunki] wybuchowe, Pasy na amunicję, Szczotki do broni 
palnej, Walizki na karabiny, Paski naramienne do broni.

(210) 533086 (220) 2021 08 23
(731) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Koliber
(510), (511) 6 Sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki 
do przechowywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe.

(210) 533089 (220) 2021 08 23
(731) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sokół
(510), (511) 6 Sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki 
do przechowywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe.

(210) 533092 (220) 2021 08 23
(731) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szerszeń
(510), (511) 6 Sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki 
do przechowywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe.

(210) 533180 (220) 2021 08 26
(731) MATEJA ALFRED PPHU MAT.- MET.AL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Orzeł Biały 1911
(510), (511) 13 Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby bro-
ni, Kurki do broni, Pistolety, Przyrządy do ładowania nabo-
jów, Rewolwery, Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, 
Celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, Lufy ka-
rabinowe, Naboje [ładunki] wybuchowe, Pasy na amunicję, 
Szczotki do broni palnej, Walizki na karabiny, Paski naramien-
ne do broni, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów ta-
kich jak: Broń palna, Broń palna sportowa, Kolby broni, Kurki 
do broni, Pistolety, Przyrządy do ładowania nabojów, Rewol-
wery, Tłumiki do broni, Zamki do broni palnej, Celowniki, inne 
niż teleskopowe, do broni palnej, Lufy karabinowe, Naboje 
[ładunki] wybuchowe, Pasy na amunicję, Szczotki do broni 
palnej, Walizki na karabiny, Paski naramienne do broni.

(210) 533183 (220) 2021 08 25
(731) GIL IZABELA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) TEMPFLOW
(510), (511) 1 Preparat czyszczący i udrażniający przezna-
czony do przemysłu.

(210) 533298 (220) 2021 08 30
(731) GRABEUS PATRYK, Pyskowice
(540) (znak słowny)

(540) TECHLIFE
(510), (511) 7 Wahacze jako części silników, 9 Uchwyty 
na telefon, Urządzenia GPS, Akumulatory do pojazdów elek-
trycznych, 12 Hulajnogi elektryczne, Kolumny kierownicy, 
Przystawki elektryczne do wózków inwalidzkich, Pokrowce 
częściowo dopasowane do pojazdów, 18 Torby, Pokrowce 
(worki) na sprzęt, 19 Podesty.

(210) 533352 (220) 2021 08 31
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brześć Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEiB Passion of Life FARBA PLAMOODPORNA DO 

WNĘTRZ SUPERNOVA

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 01.11.12, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.04, 29.01.06

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

(210) 533392 (220) 2021 08 30
(731) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exquiller
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 5 Wypełnienia skóry do wstrzykiwania.

(210) 533428 (220) 2021 09 01
(731) CHOMIK M.ŚWIEŻY SPÓŁKA JAWNA, Gdów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chomik Gdów

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 
26.04.12, 26.04.18

(510), (511) 16 Materiały drukowane, Afisze, plakaty, Ar-
kusze informacyjne, Druki handlowe, Drukowane ankiety, 
Drukowane etykietki papierowe, Drukowane ulotki infor-
macyjne, Drukowane zaproszenia, Etykietki z ceną, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Gazety, Kalendarze, Katalogi, Koper-
ty, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamy drukowane, Ta-
blice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Ulotki, Wizytów-
ki, Broszury, Torby papierowe, Karton, 18 Parasole i parasol-
ki, 21 Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Artykuły 
porcelanowe do celów dekoracyjnych, Ceramiczne ozdoby, 
Figurki ceramiczne, Figurki szklane, Figurki z porcelany, 
Ozdoby ceramiczne, Ozdoby szklane, Ozdoby z porcelany, 
Porcelana, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Organizowanie aukcji internetowych, Przeprowa-
dzanie sprzedaży aukcyjnej, Organizowanie i przeprowa-
dzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów 
dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzę-
tu elektrycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, 

Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu 
gospodarstwa domowego, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprzedażą, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi importowo-eksportowe, Usługi w zakre-
sie kupna, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwa-
cyjnego, 39 Pakowanie i składowanie towarów.

(210) 533464 (220) 2021 08 31
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOWICZ ŁĄCZY pokolenia mleczarnia.lowicz.pl

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.08, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 Wyroby z mleka, desery mleczne, jogurty, 
kazeina do celów spożywczych, kefiry, masło, mleko, mleko 
w proszku, mleko zagęszczone, napoje mleczne, śmietaną 
sery, serki homogenizowane, twarogi, 35 Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna produktów mleczarskich, prowadzenie skle-
pów i hurtowni internetowych z artykułami mleczarskimi, 
ekspertyzy opłacalności z zakresu aparatury, przyrządów 
i sprzętu mleczarskiego, pośrednictwo handlowe w za-
kresie wyrobów mleczarskich oraz aparatury, przyrządów 
i sprzętu mleczarskiego polegające na kojarzeniu kontra-
hentów, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, administrowanie programami lojalno-
ści konsumenta badania biznesowe, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, prognozy ekonomiczne, marketing 
ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, pokazy 
towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
promocje sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych 
i kulturalnych, publikowanie tekstów reklamowych, tele-
marketing, tworzenie tekstów reklamowych, usługi marke-
tingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego i porównywania cen, wyceny handlo-
we, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 533546 (220) 2021 09 04
(731) FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NASADZENIA.PL

(531) 05.01.03, 05.01.07, 05.01.11, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi ogrodnicze szczególnie dedykowane 
dla przestrzeni publicznej w tym: przygotowywanie terenu 
i nasadzenia drzew, krzewów bylin i roślin cebulowych oraz 
zakładanie trawników, Ściółkowanie i prace wykończenio-
we, Usługi zakładania ścieżek i konstrukcji małej architektury 
ogrodowej, Inwentaryzacja zieleni oraz dobór i nasadzenia 
roślin oraz pielęgnacji roślin, Przygotowywanie podłoża i za-
kładanie trawników metodą wysiewu jak i kładzenia darni, 
Humusowanie, Koszenie trawników wraz z wywozem trawy, 
Wertykulacja, wałowanie, nawożenie i aeracja trawników, 
Konserwacja elementów małej architektury, Odchwaszcza-
nie i opryski przeciwko szkodnikom i chorobom roślin, Sa-
dzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
Ogrodnictwo krajobrazowe, Projektowanie krajobrazów, 
Projektowanie i zakładanie ogrodów w tym projektowanie 
kompozycji kwiatowych, Projektowanie i aranżacja prze-
strzeni publicznej, usługi zakładania ogrodów na dachach, 
usługi wypożyczania sprzętu ogrodniczego.

(210) 533547 (220) 2021 09 04
(731) FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAWODNIENIA.PL

(531) 01.15.15, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, 
detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu dla 
osób trzecich: systemów nawadniających, odwadniających 
i ich podzespołów, zbiorników na deszczówkę, basenów, 
elementów rozsączających wodę, 37 Instalowanie naprawa 
i konserwacja urządzeń do nawadniania terenów zielonych 
i boisk sportowych, Budowa i konserwacja rurociągów sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Budowa i montaż i konserwacja ba-
senów zewnętrznych i zbiorników na deszczówkę, Montaż 
instalacji odwadniających i retencyjnych dla terenów zielo-
nych, Budowa i montaż i konserwacja ogrodowych kaskad, 
wodospadów, fontann, oczek wodnych, stawów, strumyków 
wodnych suchych i mokrych, 42 Projektowanie systemów 
nawadniania i odwadniania terenów zieleni i boisk sporto-
wych, projektowanie rurociągów sieci wodno-kanalizacyj-

nych, Projektowanie basenów zewnętrznych i zbiorników 
na deszczówkę, Projektowanie zbiorników retencyjnych 
dla terenów zielonych, ogrodowych kaskad, wodospadów, 
fontann, oczek wodnych, stawów, strumyków wodnych su-
chych i mokrych.

(210) 533549 (220) 2021 09 04
(731) FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIAOGRODY.PL

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi ogrodnicze, szczególnie dedykowane 
dla przestrzeni prywatnej w tym: przygotowywanie terenu 
i nasadzenia drzew, krzewów bylin i roślin cebulowych oraz 
zakładanie trawników, Ściółkowanie i prace wykończenio-
we, Usługi zakładania ścieżek i konstrukcji małej architektury 
ogrodowej, Inwentaryzacja zieleni oraz dobór i nasadzenia 
roślin oraz pielęgnacji roślin, Przygotowywanie podłoża i za-
kładanie trawników metodą wysiewu jak i kładzenia darni, 
Humusowanie, Koszenie trawników wraz z wywozem trawy, 
Wertykulacja, wałowanie, nawożenie i aeracja trawników, 
Konserwacja elementów małej architektury, Odchwaszcza-
nie i opryski przeciwko szkodnikom i chorobom roślin, Sa-
dzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
Ogrodnictwo krajobrazowe, Projektowanie krajobrazów, 
Projektowanie i zakładanie ogrodów w tym projektowanie 
kompozycji kwiatowych, Projektowanie i aranżacja prze-
strzeni publicznej, usługi zakładania ogrodów na dachach, 
usługi wypożyczania sprzętu ogrodniczego.

(210) 533571 (220) 2021 09 06
(731) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG InfoMonitor

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i eksper-
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji 
handlowej, przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, usługi w zakresie pozyskiwania 
danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarza-
nia informacji, usługi systematyzowania baz danych i wy-
szukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, zarządzanie plikami, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
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darczej, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach 
danych dla osób trzecich, sporządzanie i publikowanie analiz 
o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskane i prze-
tworzone informacje, usługi związane z pozyskiwaniem da-
nych do komputerowych baz danych związanych z zadłuże-
niem, z ściąganiem należności, przetwarzanie pozyskanych 
danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, 
archiwizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem moż-
liwości przeglądania i udostępniania danych, sporządzanie 
i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu 
o pozyskiwane informacje, sortowanie danych w kompute-
rowych bazach danych, zarządzanie plikami, wywiad gospo-
darczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku, 
analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, 
przygotowywanie i organizowanie sprzedaży w trybie au-
kcji i przetargu publicznego, porady udzielane konsumen-
tom w punktach informacji konsumenckiej, poszukiwania 
w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama po-
przez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
budowania wizerunku firmy, usługi w zakresie gromadze-
nia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych 
o podmiotach gospodarczych i o osobach fizycznych, usługi 
sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycz-
nym na podstawie zebranych danych, raporty ekonomiczne, 
36 Doradztwo w sprawach finansowych, informacja finanso-
wa, usługi windykacji należności, opracowywanie raportów 
dotyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycz-
nych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finanso-
wych, sporządzanie raportów i ocen ekonomiczno - finanso-
wych, usługi informacyjne dotyczące bankowości i tematyki 
kredytowej, usługi bankowe związane z budowaniem historii 
kredytowej klientów, usługi w zakresie oceny ryzyka kredy-
towego, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym 
hipotecznych, usługi wyznaczania modułów scoringowych 
jako statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana 
do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszające-
go dla oceny punktowej klientów, jako miary ryzyka spłaty 
kredytu zabezpieczonego hipoteką, prowadzenie analiz 
finansowych, analizy ryzyka kredytowego, sporządzanie 
i publikowanie raportów oraz ocen ekonomiczno - finan-
sowych, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach 
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, usługi związane 
ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach zwią-
zanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków fi-
nansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, zarządzanie informacjami go-
spodarczymi związanymi z zadłużeniami, usługi związane 
z usuwaniem przeterminowanych raportów odnośnie za-
dłużenia osób fizycznych i firm, usługi związane z genero-
waniem wezwań do zapłaty zobowiązań, usługi związane 
z kontrolowaniem powiadomień wysyłanych do klientów, 
usługi monitorowania działań dłużników, opracowywanie 
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso-
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i in-
stytucji finansowych, 38 Zapewnianie dostępu baz danych 
i tematycznych platform informacyjnych z zakresu banko-
wości i tematyki kredytowej, 41 Nauczanie, kształcenie, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów 
z dziedziny bankowości i tematyki kredytowej, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie w for-
mie papierowej i drogą on-line książek, tekstów, artykułów, 
organizowanie szkoleń o tematyce bankowej, kredytowej 
i informacji bankowej, nauczanie i nauczanie koresponden-
cyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i infor-
macji bankowej, publikacje wyników badań i studiów sek-
torowych, 42 Tworzenie i administrowanie stron interneto-

wych, udostępnianie baz danych oraz czasu dostępu do baz 
danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie 
danych do wyszukiwarek internetowych, projektowanie 
systemów komputerowych, usługi związanie z tworzeniem 
oprogramowania do platform informacyjnych i ich hosting, 
usługi badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektoro-
wych, dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, pro-
jektowanie, instalowanie i konserwacja programów kom-
puterowych do tworzenia modeli scoringowych służących 
ocenie zdolności kredytowej klientów banków, projektowa-
nie, instalowanie i konserwacja komputerowych programów 
informatycznych dla potrzeb bankowości.

(210) 533838 (220) 2021 09 13
(731) CENTER 3D PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Drukarki 3D.

(210) 533843 (220) 2021 09 13
(731) WIJAS AGNIESZKA COMMERCE.POLISH, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC LA CHOCOLA BOUTIQUE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 30 Czekolada, Nadziewana czekolada, Czeko-
lada mleczna, Czekolada mleczna w tabliczkach, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z czekoladą.

(210) 533879 (220) 2021 09 13
(731) AXES SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXES ADW

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.18
(510), (511) 7 Alternatory, amortyzatory, aparaty do oczysz-
czania acetylenu, mieszanki do betonu, bębny jako części 
maszyn, maszyny do prania bielizny, maszyny do produkcji 
bitumu, brony, maszyny elektromechaniczne dla chemicz-
nego przemysłu, chłodnice do silników, ciągniki ogrodowe 
jednoosiowe, palniki gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia, 
regulatory ciśnienia, zawory ciśnienia, maszyny i urządzenia 
do elektrycznego czyszczenia, urządzenia do parowego 
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czyszczenia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ci-
śnieniem, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu 
gazu oraz ziarna, maszyny drenarskie, maszyny do obróbki 
drewna, maszyny do budowy dróg, pneumatyczne i hy-
drauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi, ma-
szyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, dźwigi 
do pojazdów, dźwigi samochodowe, rozpylacze do farby, 
maszyny do filtrowania, filtry jako części maszyn lub silni-
ków, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, 
spalarki do wytwarzania gazu, dozowniki do gaźników, ge-
neratory elektryczności, generatory prądu, giętarki, gładziar-
ki, głowice cylindrów do silników, głowice wiertnicze, ma-
szyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, klocki, 
okładziny i szczeki hamulcowe inne niż do pojazdów, Silniki 
hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, instalacje do mycia po-
jazdów, skranniki zapłonowe, maszyny do obróbki kamieni, 
maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, 
konwertory katalityczne, zawory klapowe, pistolety dozują-
ce klej, koła pasowe, szlifierskie, zamachowe, kondensatory 
pary, konwertory, paliwa do silników spalinowych, kopaczki, 
czerparki, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kosiarki 
ogrodowe, koszyczki do łożysk kulkowych, kanały dymowe 
do kotłów maszynowych, kotły maszynowe parowe, kozły 
łożyskowe do maszyn, urządzenia do poruszania i stero-
wania elektrycznie kurtyn, przyrządy do lutowania gazo-
wego, łożyska z automatycznym smarowaniem, manipula-
tory przemysłowe, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny 
do mycia napełniania butelek, maszyny wirujące, mem-
brany do pomp, obrabiarki do metalu, urządzenia do my-
cia pojazdów, naczynia zbiorcze, maszyny do nadmuchu, 
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
narzędzia, urządzenia mechaniczne do nawijania, nawijarki 
mechaniczne do rur giętkich, obudowy maszyn, maszyny 
dla odlewnictwa, urządzenia do zagęszczania odpadów, 
odgazowywacze wody pitnej, instalacje odpylające, pom-
py odśrodkowe do maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, 
ostrza części maszyn, ostrzarki maszynowe, maszyny do pa-
kowania, konwertory paliwa do silników spalinowych, silniki 
parowe inne niż do silników lądowych, pistolety do ma-
lowania, podajniki jako części maszyn, podnośniki jako 
urządzenia, windy, pokrywy części maszyn, osłony, polerki, 
pompy powietrzne, próżniowe, na sprężone powietrze, 
prasy do celów przemysłowych, prowadnice do maszyn, 
przenośniki do maszyn pneumatyczne, Redukcyjne prze-
kładnie, regulatory jako części maszyn, roboty jako maszyny, 
rozdrabniarki, rozpylacze jako maszyny, rozruszniki, separa-
tory wody, silniki napędowe, inne niż do silników lądowych, 
smarownice części maszyn, sterownicze mechanizmy, tłocz-
nie, suwnice, ugniatarki, walcarki, wciągarki, zawory, złącza, 
zębate zespoły maszynowe, żurawie masztowe, urządzenia 
elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 Przyrządy 
do cięcia: brzeszczoty, cęgi, tarcze cierne, dłuta, dźwignie, 
frezy, gwintownice, imadła, klucze maszynowe, oprawy 
narzędzi, osełki, ostrzałki, perforatory, pilniki, pistolety jako 
narzędzia ręczne, przebijaki, przecinacze, przyrządy, rozpy-
lacze, rozwiertaki, sekatory, stal narzędziowa, stemple, stru-
gi, szczypce, wiertarki, wytłaczarki, zapadki, 9 Urządzenia 
i przyrządy elektryczne pomiarowe, sygnalizacyjne i kon-
trolne, elektroniczne maszyny liczące, sprzęt do przetwa-
rzania danych i komputery wyspecjalizowane, elektryczne 
przewody drutowe i wyspecjalizowane wiązki kabli elek-
trycznych do transmisji sygnałów kontrolno - pomiarowych 
i sterujących, wyłączniki automatyczne i półautomatycz-
ne, komputerowe wyspecjalizowane systemy operacyjne, 
oprogramowanie komputerowe ogólnego przeznaczenia 
i programy komputerowe dla telekomunikacyjnych urzą-
dzeń transmisyjnych, przełączających, do obsługi poczty 

głosowej i do przekazywania komunikatów audio i video, 
oprogramowane komputerowe i urządzenia komputerowe 
do przetwarzania danych, audio i wideo, oprogramowanie 
komputerowe i urządzenia komputerowe do dostarczania 
danych do urządzeń kodujących i dekodujących, oprogra-
mowanie komputerowe i urządzenia komputerowe stoso-
wane do obsługi sprzętu technicznego, w tym zwłaszcza 
pojazdów samochodowych, oprogramowanie komputero-
we i urządzenia komputerowe ułatwiające projektowanie 
wspomagane komputerowo, oprogramowanie komputero-
we i programy komputerowe do automatycznej obsługi cy-
klu zamówień między sprzedawcami i producentami, złącza 
elektryczne, pióra i wskaźniki elektroniczne, odbiorniki tele-
foniczne i łącznice telekomunikacyjne i ich części, odbiorniki 
sygnałów audio i wideo, rezystory i systemy rezystancyjne, 
półprzewodniki, osłony do kabli telekomunikacyjnych trans-
misyjnych, nadajniki elektronicznych sygnałów cyfrowych 
i analogowych, nadajniki telefoniczne, przewody drutowe 
telegraficzne, przewody telefoniczne, faksy, telefony cyfro-
we, telefony przenośne i telefony komórkowe oraz części 
i podzespoły do tych urządzeń, anteny bezprzewodowe 
i ich części, pagery, terminale teleinformatyczne, testery 
układów elektrycznych i elektronicznych, modemy, wzmac-
niacze, konwertery, liczniki impulsów elektronicznych, urzą-
dzenia trasujące, multipleksery asemblery i dezasemblery, 
analizatory protokołu, 11 Dozowniki, dyfuzory, elektryczne 
grzejniki, lampy, elementy grzejne, filtry, gazowa armatura 
regulacyjna i bezpieczeństwa przewodów urządzeń gazo-
wych, gazowe lampy, palniki, generatory, grzałki, grzejniki, 
instalacje oświetleniowe, wodociągowe, klimatyzacja, insta-
lacja, urządzenia, Kolektory słoneczne, komory chłodnicze, 
kotły grzewcze, krany, lampy: elektryczne, gazowe, olejowe, 
łukowe, wyładowcze, lutownicze, oświetleniowe, laborato-
ryjne, Latarki, latarnie, lodówki, mikrofalowe piece do celów 
przemysłowych, Aparatura do oczyszczania: gazu, oleju, po-
wietrza, ścieków, Urządzenia do ogrzewania na paliwo stale, 
płynne, gazowe parowe, Urządzenia i instalacja do oświetla-
nia lampami, palniki acetylenowe, bakteriobójcze do lamp, 
gazowe laboratoryjne na alkohol, naftowe, olejowe, żaro-
we, Parowniki, Armatura do pieców, urządzenia grzewcze 
w piecu, płuczki gazowe, płyty grzejne, podgrzewacze 
wody, aparatura do regulacji temperatury, ogrzewania, joni-
zacji, reflektory do lamp pojazdów, regulatory: ogrzewania, 
rozpraszania światła, instalacje do oświetlania, schładzania 
wody, suszenia, szafy chłodnicze, urządzenia do uzdatniania 
wody, wyciągi wentylacyjne, zasobniki ciepła, zawory regu-
lacyjne, żarówki oświetleniowe.

(210) 533892 (220) 2021 09 13
(731) BOROWIECKA ALEKSANDRA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMO ZDROWIE
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Marketing ukie-
runkowany, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów 
do celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi naby-
wania dla osób trzecich produktów ekologicznych, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich zdrowej i ekologicznej żywno-
ści w sklepach i hurtowniach oraz za pośrednictwem strony 
internetowej pozwalające klientom oglądać i nabywać wy-
mienione towary.

(210) 533944 (220) 2021 09 15
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KOT
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Usługi kulturalne, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez artystycz-
nych, Organizowanie zabaw i balów, Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizowanie konkursów rozrywko-
wych, Organizowanie widowisk rozrywkowych, Organizowa-
nie widowisk kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych, rozrywkowych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie i produkcja przedstawień, Wystawianie spektakli i przed-
stawień, Usługi klubowe, Usługi klubów rozrywkowych, 
muzycznych i kulturalnych, Usługi w zakresie pokazów filmo-
wych, Prezentowanie muzyki, Usługi dyskotekowe, Organizo-
wanie konkursów, seminariów oraz warsztatów kulturalnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie konferencji, sympozjów, 
organizowanie spotkań towarzyskich i biznesowych, Orga-
nizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycz-
nych z zakresu sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, 43 Usługi 
gastronomiczne, Prowadzenie barów, kawiarni i restauracji, 
Usługi cateringowe, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 534036 (220) 2021 09 16
(731) KRYSIUKIEWICZ-FENGER ANNA CLINIC +, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c +

(531) 24.17.05, 24.13.09, 26.11.03, 26.03.23, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 37 Naprawa 
i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medyczne-
go, 42 Usługi naukowo - badawcze, w tym badania bakte-
riologiczne obejmujące badania kliniczne, analizy i badania 
chemiczne, w tym usługi analityczne dotyczące medycyny, 
preparatów farmaceutycznych i biochemii, badania bio-
logiczne, 44 Badania medyczne, poradnictwo medyczne, 
kliniki medyczne, usługi medyczne, świadczenie pomocy 

medycznej, usługi lekarskie, organizowanie leczenia me-
dycznego, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie ba-
dań lekarskich, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie lekarskich 
wizyt domowych, usługi medyczne w zakresie wydawania 
orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi te-
lemedyczne.

(210) 534048 (220) 2020 12 21
(731) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProRelaxin

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Probiotyki (suplementy), Mineralne suplementy diety, Od-
żywcze suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suple-
menty dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 534066 (220) 2021 09 16
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UPC INTELIGENTNE WIFI
(510), (511) 9 Przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, 
obrazów i innych danych, Magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, Nośniki nagrań cyfrowych, Karty magnetyczne za-
kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
Taśmy magnetyczne, Magnetyczne karty identyfikujące, 
Dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], Komputery, 
Interfejsy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, 
Pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Publikacje 
elektroniczne [moduły ładowalnej, Modemy, Aparaty telefo-
niczne i ich części, Telefony komórkowe i ich części, Smartfony 
i ich części, Ładowarki, Zestawy słuchawkowe, Zestawy gło-
śnomówiące do telefonów, Karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Sonometry, Urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 
16 Artykuły papiernicze, Druki, Publikacje drukowane, Gazety, 
Publikacje instruktażowe i szkoleniowe, Podręczniki, książki, 
instrukcje obsługi, Drukowane materiały reklamowe i promo-
cyjne, Ulotki, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Etykiety, na-
klejki nie tekstylne, Fotografie, Karty do kolekcjonowania inne 
niż do gier, Taśmy lub karty papierowe do zapisu programów 
komputerowych, 18 Walizki, torby podróżne, Parasole, Portfele, 
28 Gry i zabawki, Artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte 
w innych klasach, 35 Usługi w zakresie promocji, reklamy i mar-
ketingu, Usługi świadczone przez sklepy, hurtownie, za pomo-
cą katalogów przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektronicz-
ną w zakresie sprzedaży następujących towarów: telefony 
stacjonarne i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery 
i akcesoria do nich, programy komputerowe, przewodowe 
lub bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przecho-
wywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań cy-
frowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem 
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scalonym lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magne-
tyczne karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, 
CD-Rom-y], interfejsy komputerowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne [moduły 
ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, Usługi w zakresie reje-
stracji, transkrypcji, tworzenia, kompilacji, systematyzacji infor-
macji, Usługi w zakresie kompilacji danych matematycznych 
lub statystycznych, Badania marketingowe, Badania i analizy 
rynku, Usługi w zakresie tworzenia baz danych, 38 Teleko-
munikacja, Usługi związane z dostępem do Internetu, w tym  
on-line, Usługi łączności telefonicznej, telegraficznej, za po-
mocą telefonii komórkowej, Usługi transmisji programów 
telewizyjnych i radiowych, Poczta elektroniczna, Usługi w za-
kresie nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i deko-
dowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów 
i innych danych za pomocą środków elektronicznych, termi-
nali komputerowych, sieci światłowodowych, kabli, telewizji, 
transponderów, Udostępnianie forów i chatroomów inter-
netowych, Usługi w zakresie wypożyczania czasu dostępu 
do światowej sieci komputerowej, Usługi udostępniania po-
łączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania in-
formacji, Informacja o wyżej wymienionych usługach, 41 Edu-
kacja, Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, semi-
nariów z dziedziny telekomunikacji, Publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Usługi szkoleniowe w zakresie 
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 
Organizowanie rozrywki internetowej, 42 Projektowanie i do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, syste-
mów komputerowych, technologii informacyjnej, Opracowy-
wanie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy 
systemów komputerowych, Hosting, Usługi konwersji danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną.

(210) 534067 (220) 2021 09 16
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELIGENTNE Wifi IQ

(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.01.06, 29.01.12
(510), (511) 9 Przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, 
obrazów i innych danych, Magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, Nośniki nagrań cyfrowych, Karty magnetyczne za-
kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
Taśmy magnetyczne, Magnetyczne karty identyfikujące, 
Dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], Komputery, 
Interfejsy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, 
Pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Publikacje 
elektroniczne [moduły ładowalnej, Modemy, Aparaty telefo-
niczne i ich części, Telefony komórkowe i ich części, Smartfony 
i ich części, Ładowarki, Zestawy słuchawkowe, Zestawy gło-
śnomówiące do telefonów, Karty telefoniczne do telefonów 
komórkowych, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Sonometry, Urządzenia do na-
wigacji satelitarnej, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 

16 Artykuły papiernicze, Druki, Publikacje drukowane, Gazety, 
Publikacje instruktażowe i szkoleniowe, Podręczniki, książki, 
instrukcje obsługi, Drukowane materiały reklamowe i promo-
cyjne, Ulotki, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Etykiety, 
naklejki nie tekstylne, Fotografie, Karty do kolekcjonowania 
inne niż do gier, Taśmy lub karty papierowe do zapisu progra-
mów komputerowych, 18 Walizki, torby podróżne, Parasole, 
Portfele, 28 Gry i zabawki, Artykuły gimnastyczne i sportowe, 
35 Usługi w zakresie promocji, reklamy i marketingu, Usługi 
świadczone przez sklepy, hurtownie, za pomocą katalogów 
przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną w zakre-
sie sprzedaży następujących towarów: telefony stacjonarne 
i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery i akcesoria 
do nich, programy komputerowe, przewodowe lub bezprze-
wodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, 
przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych, magnetycz-
ne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, kar-
ty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub 
mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne karty 
identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-Rom-y], 
interfejsy komputerowe, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, publikacje elektroniczne [moduły ładowalne], 
modemy, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
nawigacyjne dla pojazdów, Usługi w zakresie rejestracji, trans-
krypcji, tworzenia, kompilacji, systematyzacji informacji, Usługi 
w zakresie kompilacji danych matematycznych lub statystycz-
nych, Badania marketingowe, Badania i analizy rynku, Usługi 
w zakresie tworzenia baz danych, 38 Telekomunikacja, Usłu-
gi związane z dostępem do Internetu, w tym on-line, Usługi 
łączności telefonicznej, telegraficznej, za pomocą telefonii 
komórkowej, Usługi transmisji programów telewizyjnych i ra-
diowych, Poczta elektroniczna, Usługi w zakresie nagrywania, 
transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przecho-
wywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych 
za pomocą środków elektronicznych, terminali komputero-
wych, sieci światłowodowych, kabli, telewizji, transponderów, 
Udostępnianie forów i chatroomów internetowych, Usługi 
w zakresie wypożyczania czasu dostępu do światowej sieci 
komputerowej, Usługi udostępniania połączenia ze świato-
wą siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Informacja 
o wyżej wymienionych usługach, 41 Edukacja, Organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów z dziedziny te-
lekomunikacji, Publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, Usługi szkoleniowe w zakresie organizowania i prowa-
dzenia pracowni specjalistycznych, Organizowanie rozrywki 
internetowej, 42 Projektowanie i doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, systemów komputerowych, 
technologii informacyjnej, Opracowywanie i dostarczanie 
wyszukiwarek internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Analizy systemów kompute-
rowych, Hosting, Usługi konwersji danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną.

(210) 534068 (220) 2021 09 16
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELIGENTNE Wifi IQ
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(531) 27.01.06, 27.05.01, 27.05.23

(510), (511) 9 Przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwię-
ku, obrazów i innych danych, Magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, Nośniki nagrań cyfrowych, Karty magnetyczne 
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroproceso-
rem, Taśmy magnetyczne, Magnetyczne karty identyfikują-
ce, Dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], Kompute-
ry, Interfejsy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, 
Pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Publikacje 
elektroniczne [moduły ładowalnej, Modemy, Aparaty telefo-
niczne i ich części, Telefony komórkowe i ich części, Smart-
fony i ich części, Ładowarki, Zestawy słuchawkowe, Zestawy 
głośnomówiące do telefonów, Karty telefoniczne do telefo-
nów komórkowych, Instalacje elektryczne do zdalnego ste-
rowania procesami przemysłowymi, Sonometry, Urządzenia 
do nawigacji satelitarnej, Urządzenia nawigacyjne dla pojaz-
dów, 16 Artykuły papiernicze, Druki, Publikacje drukowane, 
Gazety, Publikacje instruktażowe i szkoleniowe, Podręczniki, 
książki, instrukcje obsługi, Drukowane materiały reklamowe 
i promocyjne, Ulotki, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 
Etykiety, naklejki nie tekstylne, Fotografie, Karty do kolekcjo-
nowania inne niż do gier, Taśmy lub karty papierowe do zapi-
su programów komputerowych, 18 Walizki, torby podróżne, 
Parasole, Portfele, 28 Gry i zabawki, Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, 35 Usługi w zakresie promocji, reklamy i marke-
tingu, Usługi świadczone przez sklepy, hurtownie, za pomocą 
katalogów przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną 
w zakresie sprzedaży następujących towarów: telefony sta-
cjonarne i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery 
i akcesoria do nich, programy komputerowe, przewodowe 
lub bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przecho-
wywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań cy-
frowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem 
scalonym lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-
-wideo, CD-Rom-y], interfejsy komputerowe, pamięci kom-
puterowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektronicz-
ne [moduły ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, Usługi 
w zakresie rejestracji, transkrypcji, tworzenia, kompilacji, sys-
tematyzacji informacji, Usługi w zakresie kompilacji danych 
matematycznych lub statystycznych, Badania marketingo-
we, Badania i analizy rynku, Usługi w zakresie tworzenia baz 
danych, 38 Telekomunikacja, Usługi związane z dostępem 
do Internetu, w tym on-line, Usługi łączności telefonicznej, 
telegraficznej, za pomocą telefonii komórkowej, Usługi trans-
misji programów telewizyjnych i radiowych, Poczta elektro-
niczna, Usługi w zakresie nagrywania, transmisji, odtwarzania, 
kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania 
dźwięku, obrazów i innych danych za pomocą środków elek-
tronicznych, terminali komputerowych, sieci światłowodo-
wych, kabli, telewizji, transponderów, Udostępnianie forów 
i chatroomów internetowych, Usługi w zakresie wypożycza-
nia czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi 
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, Informacja o wyżej wymienionych 
usługach, 41 Edukacja, Organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, Publika-
cje elektroniczne on-line książek i periodyków, Usługi szko-
leniowe w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni 
specjalistycznych, Organizowanie rozrywki internetowej, 

42 Projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, systemów komputerowych, technologii 
informacyjnej, Opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek 
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Analizy systemów komputerowych, 
Hosting, Usługi konwersji danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną.

(210) 534069 (220) 2021 09 16
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELIGENTNE Wifi IQ

(531) 27.01.06, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24
(510), (511) 9 Przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwię-
ku, obrazów i innych danych, Magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, Nośniki nagrań cyfrowych, Karty magnetyczne 
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroproceso-
rem, Taśmy magnetyczne, Magnetyczne karty identyfikują-
ce, Dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], Kompute-
ry, Interfejsy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, 
Pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Publikacje 
elektroniczne [moduły ładowalnej, Modemy, Aparaty te-
lefoniczne i ich części, Telefony komórkowe i ich części, 
Smartfony i ich części, Ładowarki, Zestawy słuchawkowe, 
Zestawy głośnomówiące do telefonów, Karty telefoniczne 
do telefonów komórkowych, Instalacje elektryczne do zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, Sonometry, 
Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia nawigacyj-
ne dla pojazdów, 16 Artykuły papiernicze, Druki, Publikacje 
drukowane, Gazety, Publikacje instruktażowe i szkoleniowe, 
Podręczniki, książki, instrukcje obsługi, Drukowane materia-
ły reklamowe i promocyjne, Ulotki, Artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, Etykiety, naklejki nie tekstylne, Fotografie, 
Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Taśmy lub karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, 18 Waliz-
ki, torby podróżne, Parasole, Portfele, 28 Gry i zabawki, Ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 
35 Usługi w zakresie promocji, reklamy i marketingu, Usługi 
świadczone przez sklepy, hurtownie, za pomocą katalogów 
przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną w zakre-
sie sprzedaży następujących towarów: telefony stacjonarne 
i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery i akcesoria 
do nich, programy komputerowe, przewodowe lub bezprze-
wodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, 
przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych, magne-
tyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, 
karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym 
lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne 
karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-
-Rom-y], interfejsy komputerowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne [moduły 
ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, Usługi w zakresie 
rejestracji, transkrypcji, tworzenia, kompilacji, systematyza-
cji informacji, Usługi w zakresie kompilacji danych matema-
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tycznych lub statystycznych, Badania marketingowe, Bada-
nia i analizy rynku, Usługi w zakresie tworzenia baz danych, 
38 Telekomunikacja, Usługi związane z dostępem do Inter-
netu, w tym on-line, Usługi łączności telefonicznej, telegra-
ficznej, za pomocą telefonii komórkowej, Usługi transmisji 
programów telewizyjnych i radiowych, Poczta elektronicz-
na, Usługi w zakresie nagrywania, transmisji, odtwarzania, 
kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania 
dźwięku, obrazów i innych danych za pomocą środków elek-
tronicznych, terminali komputerowych, sieci światłowodo-
wych, kabli, telewizji, transponderów, Udostępnianie forów 
i chatroomów internetowych, Usługi w zakresie wypożycza-
nia czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi 
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, Informacja o wyżej wymienionych 
usługach, 41 Edukacja, Organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, Publika-
cje elektroniczne on-line książek i periodyków, Usługi szko-
leniowe w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni 
specjalistycznych, Organizowanie rozrywki internetowej, 
42 Projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, systemów komputerowych, technologii 
informacyjnej, Opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek 
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Analizy systemów komputerowych, 
Hosting, Usługi konwersji danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną.

(210) 534077 (220) 2021 09 17
(731) POKRYCIA DACHOWE MAGBUD SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.08
(510), (511) 6 Dachy z metalu na konstrukcje, Metalowe 
elementy dachowe, Metalowe panele dachowe, Metalowe 
płyty dachowe, Okładzinowe panele metalowe do pokry-
wania dachów, Metalowe rynny, Metalowa więźba dachowa, 
Dachówki metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Arkusze 
z blachy, Blacharskie materiały dla budownictwa, Metalowe 
gonty, 19 Pokrycia dachowe niemetalowe, Bituminizowane 
materiały na pokrycia dachowe, Filcowe pokrycia dachowe, 
Polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], Po-
krycia dachowe z gontów, Pokrycia dachowe niemetalowe 
zawierające baterie słoneczne, Rynny niemetalowe, Rynny 
deszczowe, nie z metalu, Deskowanie budowlane, Nie-
metalowa więźba dachowa, Niemetalowe rynny zsypowe 
do celów budowlanych, Dachowe rynny niemetalowe, Kro-
kwie dachowe, Łupki dachowe, Niemetalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Niemetalowe dachówki, Bitumiczne 
powłoki dachowe, Bitumiczne fugi na powłoki dachowe, 
Asfaltowe powłoki dachowe, Konstrukcje budowlane nie-
metalowe, Niemetalowe konstrukcje pokryć dachów, Nie-
metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Materiały bu-
dowlane niemetalowe, Materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, 
Niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipso-
wo-kartonowe [materiały budowlane], Gonty niemetalowe, 
Gonty drewniane, Gonty bitumiczne, Niemetalowe materia-
ły budowlane, a zwłaszcza ceramiczne materiały budowla-

ne takie jak: cegły, pustaki, kostki, płyty, rury i materiały dre-
nażowe, gzymsy, rynny niemetalowe, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z pokryciami dachowymi 
oraz budową lub rozbiórką dachów, Usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie wystaw i pre-
zentacji produktów, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Sprzedaż hurtowa i deta-
liczna, w tym przez Internet: metalowych rynien, metalowej 
więźby dachowej, dachówek metalowych, blachodachówek 
metalowych, pokryć dachowych metalowych, metalowych 
elementów dachowych, metalowych paneli dachowych, 
metalowych płyt dachowych, okładzinowych paneli meta-
lowych do pokrywania dachów, arkuszy z blachy, blachar-
skich materiałów dla budownictwa, rynien niemetalowych, 
rynien zsypowych do materiałów budowlanych, rynien 
deszczowych, niemetalowej więźby dachowej, deskowania 
budowlanego, dachówek, dachów - niemetalowych kon-
strukcji przykryć, krokwi dachowych, łupków dachowych, 
pokryć dachowych niemetalowych, niemetalowych drzwi, 
bram, okien i osłon okiennych, niemetalowych materiałów 
i elementów budowlanych i konstrukcyjnych, a zwłaszcza 
ceramicznych materiałów budowlanych takich jak: cegły, 
dachówki, pustaki, kostki, płyty, rury i materiały drenażowe, 
gzymsy, rynny niemetalowe, gonty niemetalowe, bitumicz-
ne, Doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-
nionych usług, 37 Budownictwo, Usługi dekarskie, Budowa 
dachów, Rozbiórka dachów, Demontaż dachówki, Demon-
taż eternitu, Izolowanie dachów, Usługi instalacji dachów, 
Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, 
Instalacja pokryć dachowych, Nakładanie powłok nieprze-
makalnych na dachy, Uszczelnienia budynków, Izolacja ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Układanie 
dachówek i płytek łupkowych, Instalacja materiałów izolacyj-
nych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Naprawa 
dachów, Konserwacja dachów, Montaż belkowania dachu, 
Pokrywanie dachów papą, Ponowna obróbka powierzchni 
dachów, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Montaż 
rynien, Montaż okien, Montaż okien połaciowych, Układanie 
dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Odśnieża-
nie, Odśnieżanie dachów.

(210) 534084 (220) 2021 09 17
(731) ZARZYCKI JAKUB HONESTES, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adrenalina

(531) 27.05.01, 26.11.13, 01.15.24
(510), (511) 9 Kaski ochronne do uprawiania sportu, Maski 
ochronne, Ochraniacze zębów, Ochronne okulary do upra-
wiania sportów, Okulary przeciwsłoneczne, Etui do okularów, 
Podkładki pod mysz, 25 Odzież, Bielizna, Ubrania, Odzież ro-
bocza, Odzież sportowa, Odzież przeciwdeszczowa, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Bielizna osobista, Bielizna kąpielowa, Bielizna 
sportowa, 28 Ochraniacze łokci, Ochraniacze do sportów wal-
ki, Rękawice bokserskie, Worki treningowe, Worki bokserskie.
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(210) 534101 (220) 2021 09 19
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFFÈ CREMA DOLCE RICCO E VELLUTATO MISCELA 

DI CAFFÈ IN GRANI intensità

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.11, 25.01.01, 11.03.04, 24.17.02, 
26.11.08, 08.07.01

(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 534102 (220) 2021 09 19
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFFÈ CREMA CLASSICO EQUILIBRATO E 

AROMATICO MISCELA DI CAFFÈ IN GRANI intensità

(531) 01.15.11, 11.03.04, 24.17.02, 25.01.01, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.14, 08.07.01

(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 534103 (220) 2021 09 19
(731) SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA 

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

(540) CAFFÈ CREMA GUSTOSO PIENO E INTENSO MISCELA 
DI CAFFÈ IN GRANI intensità

(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.04, 24.17.02, 25.01.01, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Kawa mielona.

(210) 534113 (220) 2021 09 17
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowny)
(540) Parkane
(510), (511) 6 Panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bra-
my, słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, 
ceowniki, podmurówki i łączniki betonowe, 35 Usługi pro-
wadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących 
towarów: panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bramy, 
słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ce-
owniki, podmurówki i łączniki betonowe.

(210) 534122 (220) 2021 09 17
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowny)
(540) parkane.pl
(510), (511) 6 Panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bra-
my, słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, 
ceowniki, podmurówki i łączniki betonowe, 35 Usługi pro-
wadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących 
towarów: panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bramy, 
słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ce-
owniki, podmurówki i łączniki betonowe.

(210) 534176 (220) 2021 09 20
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Biocetamol
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki prze-
ciwgorączkowe, środki przeciwbólowe.

(210) 534231 (220) 2021 09 22
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Grupa Polsat Plus

(531) 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsię-
biorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporzą-
dzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań 
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności 
gospodarczej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Au-
dyty w zakresie finansów, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwami, Zarządza-
nie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, 
Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy księgowości], Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 534232 (220) 2021 09 22
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Polsat Plus

(531) 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05, 26.04.05, 26.04.10, 
26.04.18

(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsię-
biorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporzą-
dzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań 
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności 
gospodarczej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Au-
dyty w zakresie finansów, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług., 
36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwami, Zarządza-
nie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, 
Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy księgowości], Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 534259 (220) 2021 09 21
(731) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W KŁODZKU, Kłodzko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSM WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w KŁODZKU

(531) 20.07.01, 09.07.01, 24.13.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, 
geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne 
(inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, 
akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczno-
ści, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, dyski 
z nagraniami, Automaty sprzedające i mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i kompu-
tery, Urządzenia do gaszenia ognia, 10 Aparaty i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
Sztuczne kończyny, oczy i zęby, Artykuły ortopedyczne ma-
teriały do zszywania ran, 16 Papier, tektura i wyroby z tych 
materiałów nie ujęte w innych klasach, Druki, Materiały in-
troligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne, 
Kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, 
Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie, Ma-
szyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte 
w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce, 35 Reklama, 
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsię-
biorstwem, Czynności biurowe, 41 Nauczanie, Organizacja 
szkoleń, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Na-
ukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowanie i roz-
wój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Higiena i troska o urodę 
istot ludzkich lub zwierząt, Usługi dla rolnictwa, ogrodnic-
twa i leśnictwa, 45 Prywatne i społeczne usługi świadczone 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi 
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi prawne.

(210) 534269 (220) 2021 09 21
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Proteiny jako surowiec, Proteiny do żywności 
jako materiał surowcowy, Proteiny i lecytyna pozyskiwane 
z roślin przeznaczone dla przemysłu spożywczego, Ole-
je roślinne do przetwarzania żywności, Smakowe dodatki 
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do żywności, w szczególności jako jej polepszacze, Kultury 
bakterii dodawane do produktów spożywczych, Lactobacil-
lus do produkcji artykułów spożywczych, Laktoza do celów 
przemysłowych, 5 Błonnik pokarmowy, Białkowe i mineralne 
odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Su-
plementy diety do celów niemedycznych na bazie białek, 
tłuszczów, z dodatkiem kwasów tłuszczowych, witamin, soli 
mineralnych, mikroelementów, Mineralne suplementy diety, 
Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Żyw-
ność dla dzieci i niemowląt, Napoje witaminizowane, Dodat-
ki do żywności do celów niemedycznych na bazie węglo-
wodanów, substancji balastowych, z dodatkiem witamin, soli 
mineralnych, elementów śladowych, 16 Banery kartonowe, 
Bony towarowe i wartościowe, Broszury, Druki handlowe, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Worki i torby papierowe, 
Worki i opakowania z tworzyw sztucznych albo z kartonu 
na żywność, Ulotki drukowane i reklamowe wizytówki fir-
mowe, 29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamienniki 
i substytuty, w szczególności na bazie zbóż, soi, rzepaku, 
migdałów, orzechów i nasion roślin strączkowych, Mleko 
migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko z orzeszków ziemnych, 
Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko sojowe, Mleko rzepako-
we, Sfermentowane naturalne lub aromatyzowane produkty 
mleczne oraz ich zamienniki i substytuty, Produkty ze sfer-
mentowanego mleka z przewagą mleka, Sery twarogowe 
i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe, Jogurty pitne i sma-
kowe, Kefiry, Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bezalko-
holowe, Masło, Koncentraty masła, Desery i kremy na bazie 
produktów mlecznych, Wegetariańskie i wegańskie desery 
na bazie produktów roślinnych, Wegańskie i wegetariańskie 
desery na bazie zamienników produktów mlecznych, De-
sery i przekąski składające się głównie z mleka i/lub jogurtu  
i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych  
i/lub wszystkich wyżej wymienionych towarów, także z do-
datkiem owoców, warzyw, ziół, przypraw, zbóż, soków lub 
wyciągów z wyżej wymienionych, środków aromatyzują-
cych, Galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe i warzywne pa-
sty do smarowania, Owoce gotowane, Wegetariańskie i we-
gańskie pasty do smarowania pieczywa, Tłuszcze jadalne, 
Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Produkty ze śmie-
tany, Wyroby z serwatki do celów spożywczych, Dania goto-
we na bazie produktów roślinnych, Dania gotowe warzywne, 
Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 
Tofu, Dipy na bazie produktów mlecznych, w szczególno-
ści serowe: dipy na bazie produktów roślinnych: ekstrakty 
warzywne, Koncentraty zup, Koncentraty na bazie warzyw 
do gotowania, Koncentraty na bazie owoców do gotowania, 
Konserwowane i suszone warzywa, Suszone grzyby jadalne, 
Szpinak gotowany i konserwowy, Mrożone owoce i warzywa, 
Warzywa strączkowe, Suszone owoce, w szczególności jago-
dowe, Wegetariańskie i/lub wegańskie substytuty: drobiu, 
mięsa, wyrobów mięsnych, wędlin, jaj, śmietany, margaryny, 
masła, mleka, serów, Żywność wegetariańska, składająca się 
głównie z substytutów mięsa na bazie soi i/lub zbóż i/lub jaj 
i/lub rzepaku, 30 Artykuły spożywcze, przekąski i preparaty 
ze zbóż, Mąka, Suche oraz świeże makarony, Kluski, Pierogi, 
Chleb, Bułki, Chrupki kukurydziane, Zboża przetworzone, 
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Batony zbożowe i energe-
tyczne, Kasze spożywcze, Słodycze, Aromaty do żywności 
i napojów, Budynie deserowe, Sól, Przyprawy i dodatki sma-
kowe, Sosy, Kawa i ekstrakty kawowe do użytku jako substy-
tuty kawy, Herbata, Czekolada, Substytuty czekolady, kakao, 
herbaty i kawy, Napoje kakaowe, Kakao do sporządzania na-
pojów, Lody spożywcze i substytuty lodów, Puddingi, Wyro-
by piekarnicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowa-

ne, Napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje na bazie roślin 
wzbogacone białkiem, Syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, Napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządza-
nia napojów bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe o ni-
skiej zawartości produktów ze sfermentowanego mleka, Na-
poje serwatkowe, Napoje bezalkoholowe na bazie soi, ryżu, 
owsa, rzepaku, migdałów, orzechów, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie owsa [niebędące 
substytutami mleka], Napoje na bazie soi, inne niż substytu-
ty mleka, Napoje warzywne, Soki z warzyw, Napoje na bazie 
kokosu, Preparaty do produkcji napojów, Napoje proteino-
we, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje dla 
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 
Piwo i napoje bezalkoholowe na bazie piwa, 33 Napoje 
alkoholowe, Wino, Wódka, 35 Usługi agencji importowo-
-eksportowych, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Udostępnianie powierzch-
ni reklamowej, Udostępnianie informacji konsumenckich 
o produktach spożywczych, Udostępnianie katalogów 
produktowych online w Internecie, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych 
i sprzedaży wysyłkowej, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi 
komercjalizacji hurtowej, świadczone także w sklepach fir-
mowych, przez Internet i w sprzedaży wysyłkowej, w szcze-
gólności w obszarach sprzedaży produktów spożywczych 
i artykułów pierwszej potrzeby, na przykład sprzedaży mle-
ka i produktów mlecznych oraz ich wegetariańskich i we-
gańskich zamienników, mięsa, ryb, drobiu, olejów i tłuszczy 
jadalnych, galaretek, dżemów, kompotów, kawy, herbaty, 
kakao, ryżu, mąki i produktów zbożowych, wyrobów cukier-
niczych i słodyczy, lodów spożywczych, przypraw, napojów 
i żywności wegańskiej i wegetariańskiej, napojów alkoho-
lowych, napojów bezalkoholowych, owocowych i soków 
oraz preparatów do ich sporządzania, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą dla firm, Usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu 
nimi, 38 Zapewnianie dostępu do portali internetowych 
i platform, 39 Magazynowanie produktów spożywczych 
i napojów, Magazynowanie produktów rolnych, Usługi za-
opatrywania w produkty spożywcze i napoje przeznaczone 
do sprzedaży detalicznej i hurtowej, Dystrybucja [transport] 
produktów dla sprzedaży detalicznej i hurtowej, Dostawa 
produktów spożywczych, Transport produktów rolnych, 
41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Edukacyjne usługi doradcze, Usługi in-
struktażowe i edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania 
i żywności ekologicznej, Szkolenia z prezentacji żywności, 
Usługi edukacyjne związane z technologią żywności i spo-
sobami zdrowego odżywiania, Publikowanie drogą elektro-
niczną tekstów i druków innych niż reklamowe, Udostęp-
nianie publikacji on-line, 43 Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie 
żywności i napojów w sklepach sprzedaży detalicznej, Usłu-
gi barowe, Snack-bary, Usługi cateringowe obejmujące żyw-
ność i napoje, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, 44 Udzielanie 
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, 
Udzielanie informacji o właściwościach produktów spożyw-
czych, 45 Doradztwo dotyczące ochrony własności intelek-
tualnej, licencjonowanie technologii, zarządzanie prawami 
własności intelektualnej i prawami autorskimi na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie i nadzorowanie praw własności prze-
mysłowej, Licencjonowanie znaków towarowych.
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(210) 534279 (220) 2021 09 21
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAKOMA
(510), (511) 1 Proteiny jako surowiec, Proteiny do żywności 
jako materiał surowcowy, Proteiny i lecytyna pozyskiwane 
z roślin przeznaczone dla przemysłu spożywczego, Ole-
je roślinne do przetwarzania żywności, Smakowe dodatki 
do żywności, w szczególności jako jej polepszacze, Kultury 
bakterii dodawane do produktów spożywczych, Lactobacil-
lus do produkcji artykułów spożywczych, Laktoza do celów 
przemysłowych, 5 Błonnik pokarmowy, Białkowe i mineralne 
odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Su-
plementy diety do celów niemedycznych na bazie białek, 
tłuszczów, z dodatkiem kwasów tłuszczowych, witamin, soli 
mineralnych, mikroelementów, Mineralne suplementy diety, 
Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Żyw-
ność dla dzieci i niemowląt, Napoje witaminizowane, Dodat-
ki do żywności do celów niemedycznych na bazie węglo-
wodanów, substancji balastowych, z dodatkiem witamin, soli 
mineralnych, elementów śladowych, 16 Banery kartonowe, 
Bony towarowe i wartościowe, Broszury, Druki handlowe, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Worki i torby papierowe, 
Worki i opakowania z tworzyw sztucznych albo z kartonu 
na żywność, Ulotki drukowane i reklamowe wizytówki fir-
mowe, 29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamienniki 
i substytuty, w szczególności na bazie zbóż, soi, rzepaku, 
migdałów, orzechów i nasion roślin strączkowych, Mleko 
migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko z orzeszków ziemnych, 
Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko sojowe, Mleko rzepako-
we, Sfermentowane naturalne lub aromatyzowane produkty 
mleczne oraz ich zamienniki i substytuty, Produkty ze sfer-
mentowanego mleka z przewagą mleka, Sery twarogowe 
i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe, Jogurty pitne i sma-
kowe, Kefiry, Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bezalko-
holowe, Masło, Koncentraty masła, Desery i kremy na bazie 
produktów mlecznych, Wegetariańskie i wegańskie desery 
na bazie produktów roślinnych, Wegańskie i wegetariańskie 
desery na bazie zamienników produktów mlecznych, De-
sery i przekąski składające się głównie z mleka i/lub jogurtu  
i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych  
i/lub wszystkich wyżej wymienionych towarów, także z do-
datkiem owoców, warzyw, ziół, przypraw, zbóż, soków lub 
wyciągów z wyżej wymienionych, środków aromatyzują-
cych, Galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe i warzywne pa-
sty do smarowania, Owoce gotowane, Wegetariańskie i we-
gańskie pasty do smarowania pieczywa, Tłuszcze jadalne, 
Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Produkty ze śmie-
tany, Wyroby z serwatki do celów spożywczych, Dania goto-
we na bazie produktów roślinnych, Dania gotowe warzywne, 
Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, 
Tofu, Dipy na bazie produktów mlecznych, w szczególno-
ści serowe: dipy na bazie produktów roślinnych: ekstrakty 
warzywne, Koncentraty zup, Koncentraty na bazie warzyw 
do gotowania, Koncentraty na bazie owoców do gotowania, 
Konserwowane i suszone warzywa, Suszone grzyby jadalne, 
Szpinak gotowany i konserwowy, Mrożone owoce i warzywa, 
Warzywa strączkowe, Suszone owoce, w szczególności jago-
dowe, Wegetariańskie i/lub wegańskie substytuty: drobiu, 
mięsa, wyrobów mięsnych, wędlin, jaj, śmietany, margaryny, 
masła, mleka, serów, Żywność wegetariańska, składająca się 
głównie z substytutów mięsa na bazie soi i/lub zbóż i/lub jaj 
i/lub rzepaku, 30 Artykuły spożywcze, przekąski i preparaty 
ze zbóż, Mąka, Suche oraz świeże makarony, Kluski, Pierogi, 
Chleb, Bułki, Chrupki kukurydziane, Zboża przetworzone, 

Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Batony zbożowe i energe-
tyczne, Kasze spożywcze, Słodycze, Aromaty do żywności 
i napojów, Budynie deserowe, Sól, Przyprawy i dodatki sma-
kowe, Sosy, Kawa i ekstrakty kawowe do użytku jako substy-
tuty kawy, Herbata, Czekolada, Substytuty czekolady, kakao, 
herbaty i kawy, Napoje kakaowe, Kakao do sporządzania na-
pojów, Lody spożywcze i substytuty lodów, Puddingi, Wyro-
by piekarnicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowa-
ne, Napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje na bazie roślin 
wzbogacone białkiem, Syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, Napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządza-
nia napojów bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe o ni-
skiej zawartości produktów ze sfermentowanego mleka, Na-
poje serwatkowe, Napoje bezalkoholowe na bazie soi, ryżu, 
owsa, rzepaku, migdałów, orzechów, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie owsa [niebędące 
substytutami mleka], Napoje na bazie soi, inne niż substytu-
ty mleka, Napoje warzywne, Soki z warzyw, Napoje na bazie 
kokosu, Preparaty do produkcji napojów, Napoje proteino-
we, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje dla 
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 
Piwo i napoje bezalkoholowe na bazie piwa, 33 Napoje al-
koholowe, Wino, Wódka, 35 Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, Udostępnianie informacji konsumenckich o produktach 
spożywczych, Udostępnianie katalogów produktowych 
online w Internecie, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych i sprzedaży 
wysyłkowej, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi komercja-
lizacji hurtowej, świadczone także w sklepach firmowych, 
przez Internet i w sprzedaży wysyłkowej, w szczególności 
w obszarach sprzedaży produktów spożywczych i artyku-
łów pierwszej potrzeby, na przykład sprzedaży mleka i pro-
duktów mlecznych oraz ich wegetariańskich i wegańskich 
zamienników, mięsa, ryb, drobiu, olejów i tłuszczy jadalnych, 
galaretek, dżemów, kompotów, kawy, herbaty, kakao, ryżu, 
mąki i produktów zbożowych, wyrobów cukierniczych i sło-
dyczy, lodów spożywczych, przypraw, napojów i żywności 
wegańskiej i wegetariańskiej, napojów alkoholowych, napo-
jów bezalkoholowych, owocowych i soków oraz preparatów 
do ich sporządzania, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
dla firm, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowi-
cie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 38 Zapewnianie 
dostępu do portali internetowych i platform, 39 Magazyno-
wanie produktów spożywczych i napojów, Magazynowa-
nie produktów rolnych, Usługi zaopatrywania w produkty 
spożywcze i napoje przeznaczone do sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, Dostawa produktów spożywczych, 
Transport produktów rolnych, 41 Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Edukacyjne 
usługi doradcze, Usługi instruktażowe i edukacyjne w za-
kresie zdrowego odżywiania i żywności ekologicznej, Szko-
lenia z prezentacji żywności, Usługi edukacyjne związane 
z technologią żywności i sposobami zdrowego odżywiania, 
Publikowanie drogą elektroniczną tekstów i druków innych 
niż reklamowe, Udostępnianie publikacji on-line, 43 Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Oferowanie żywności i napojów w sklepach 
sprzedaży detalicznej, Usługi barowe, Snack-bary, Usługi ca-
teringowe obejmujące żywność i napoje, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, 44 Udzielanie informacji o wartości odżywczej 
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produktów spożywczych, Udzielanie informacji o właściwo-
ściach produktów spożywczych, 45 Doradztwo dotyczące 
ochrony własności intelektualnej, licencjonowanie technolo-
gii, zarządzanie prawami własności intelektualnej i prawami 
autorskimi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie i nadzorowa-
nie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie znaków 
towarowych.

(210) 534298 (220) 2021 09 23
(731) SYLWANOWICZ DARIUSZ, Malbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Aluminiowe drzwi do mieszkań, Aluminiowe 
drzwi ogrodowe, Blacha, Blacha (płyty, arkusze) z metalu, Bla-
cha [płyty, arkusze], Blacha do pokrycia dachu z metalu, Bla-
cha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), Bla-
charskie materiały dla budownictwa, Blacharskie materiały 
budowlane, Bramy metalowe, Budowlane elementy kon-
strukcyjne z metalu, Dachowe rynny metalowe, Dachówka 
metalowa, Dachówki esówki metalowe, Dachówki metalo-
we, pokrycia dachowe metalowe, Dachy z metalu na kon-
strukcje, Deski dachowe z metalu, Drzwi (bramy) żaluzjowe 
metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Drzwi aluminiowe, 
Drzwi i okna metalowe, Drzwi metalowe, Drzwi metalowe 
do budynków, Drzwi metalowe do garaży, Drzwi metalowe 
do użytku wewnątrz pomieszczeń, Drzwi metalowe garażo-
we, Drzwi ogrodowe jako metalowe obramowania, Drzwi 
wahadłowe metalowe, Drzwi zwijane, metalowe, Futryny 
drzwiowe metalowe, Ościeżnice drzwiowe metalowe, Fra-
mugi drzwi metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Harmo-
nijkowe drzwi z metalu, Kątowniki stalowe do dachów, Komi-
nowe trzony metalowe, Kosze dachowe [budownictwo] 
metalowe, Materiał do pokrywania dachów z metalu, Mate-
riały blacharskie dla budownictwa, Materiały do obróbki da-
chu metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Membra-
ny dachowe z metalu, Metalowa więźba dachowa, Metalowe 
bloki kominowe, Metalowe dachówki holenderskie, Metalo-
we drzwi bezpieczeństwa, Metalowe drzwi do garaży, Meta-
lowe drzwi do ogrodu, Metalowe drzwi harmonijkowe, Me-
talowe drzwi izolujące, Metalowe drzwi obrotowe, Metalowe 
drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe 
drzwi przeciwpożarowe, Metalowe drzwi przesuwane 
do budynków, Metalowe drzwi przesuwne, Metalowe drzwi 
roletowe do celów bezpieczeństwa, Metalowe drzwi składa-
ne, Metalowe drzwi z siatką, Metalowe drzwi zwijane, Meta-
lowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, Metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe elementy 
dachowe, Metalowe elementy drzwi, Metalowe elementy 
konstrukcyjne do stropów, Metalowe fasady okienne, Meta-
lowe grzbiety dachu, Metalowe końcówki kominowe, Meta-
lowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe 
materiały dachowe, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Metalowe materiały konstrukcyjne, 
ogniotrwałe, Metalowe naroża dachu, Metalowe okiennice 
wykonane z listewek, Metalowe okładziny kominowe, Meta-
lowe okna, Metalowe okna dachowe, Metalowe okna pod-
noszone, Metalowe okna świetlikowe do użytku w budyn-
kach, Metalowe osłony do drzwi, Metalowe ościeżnice 
do drzwi, Metalowe ościeżnice okienne, Metalowe otwory 
dachowe, Metalowe panele dachowe, Metalowe parapety 

okienne, Metalowe płyty dachowe, Metalowe pokrycia da-
chowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, Metalowe 
pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, Metalowe 
pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, Metalowe pokrycia dachów, Metalowe ramy 
do drzwi, Metalowe rynny, Metalowe szkielety dachowe, Me-
talowe świetliki [okna], Metalowe więźby dachowe, Metalo-
we, dachowe okna półkoliste [okna], Metalowe, dachowe 
otwory wentylacyjne, Modułowe systemy kominów ze stali, 
Nasady kominowe metalowe, Ognioodporne drzwi metalo-
we, Ogniotrwałe drzwi z metalu, Okiennice metalowe, 
Okiennice ochronne (metalowe), Okładzinowe panele meta-
lowe do pokrywania dachów, Okna aluminiowe, Okna da-
chowe metalowe, Okna metalowe, Okna skrzynkowe meta-
lowe, Okna ścienne z metalu, Okna żaluzjowe metalowe, 
Oszklone drzwi metalowe, Pancerne drzwi metalowe, Para-
pety z materiałów metalowych, Płytki dachowe metalowe, 
Pokrycia dachowe metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, 
Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Przechylne 
drzwi metalowe, Rolety metalowe, Rolety okienne zewnętrz-
ne metalowe, Rolety weneckie [zewnętrzne] wykonane 
z metalu, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety zwijane [ze-
wnętrzne] z metalu, Rynny aluminiowe, Rynny metalowe 
do rozpraszania wody deszczowej, Rynny metalowe do zbie-
rania wody deszczowej, Strażaki kominowe metalowe, Świe-
tliki [okna] z metalu do celów budowlanych, Świetliki [okna] 
z metalu do użycia w budownictwie, Wewnętrzne okiennice 
metalowe, Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Wykła-
dziny kominowe metalowe, Zadaszenia metalowe [konstruk-
cje], Zewnętrzne drzwi metalowe, 19 Asfaltowe powłoki da-
chowe, Belki drewniane, Bitumiczne powłoki dachowe, Bitu-
miczne produkty do pokrywania dachów [inne niż w postaci 
farb], Bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, Bla-
cha z tworzyw sztucznych na dachy, Bramy garażowe 
do użytku domowego (niemetalowe -), Bramy niemetalowe, 
Bramy roletowe niemetalowe, Budowlane drewno, Dachowe 
pokrycia niemetalowe, Dachowe naświetla półkoliste [okna] 
z materiałów niemetalowych, Dachowe otwory wentylacyj-
ne niemetalowe, Dachówki ceramiczne, Dachówki holen-
derskie [esówki, holenderki], Dachówki, nie z metalu, Dachy 
jako niemetalowe konstrukcje pokryć, Deski [drewno bu-
dowlane], Deski dachowe niemetalowe, Deski dachowe 
[z drewna], Deski drewniane, Drewniane ościeżnice drzwio-
we, Drewniane płyty budowlane, Drewniane ramy okien, 
Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Drewno, 
Drewno budowlane, Drewno do użytku w budownictwie, 
Drewno konstrukcyjne, Drzwi niemetalowe do użytku w ga-
rażach, Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi drewniane, 
Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z mate-
riałów niemetalowych, Drzwi lustrzane, Drzwi niemetalowe, 
Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi ognioodporne nieme-
talowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], Drzwi oszklo-
ne, niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalowe, Drzwi pod-
noszone do góry, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemeta-
lowe, Drzwi szklane, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi 
wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi winylowe, Drzwi wykona-
ne z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku 
do budynków, Drzwi z siatką, nie z metalu, Drzwiowe oścież-
nice niemetalowe, Elementy konstrukcyjne z drewna, Faliste 
arkusze wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [ma-
teriały dachowe], Filc do pokrywania dachów, Filcowe pokry-
cia dachowe, Futryny niemetalowe do szklanych drzwi, Fu-
tryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe drewniane, 
Futryny drzwiowe niemetalowe, Glazurowane dachówki ce-
ramiczne, Harmonijkowe drzwi niemetalowe, Konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, Krawędzie da-
chów niemetalowe, Krokwie dachowe, Krokwie drewniane, 
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Legary drewniane, Łupki dachowe, Dachówka łupkowa, Ma-
teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały 
do pokrywania dachu, Materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały za-
wierające bitumy do krycia dachów, Membrany dachowe 
z PCV, Membrany do pokryć dachowych, Niemetalowa więź-
ba dachowa, Niemetalowe części konstrukcyjne do celów 
budowlanych, Niemetalowe dachówki, Niemetalowe drzwi 
obrotowe, Niemetalowe drzwi przechylne do budynków, 
Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, Niemetalowe drzwi 
przezroczyste do budynków, Niemetalowe drzwi zwijane 
o właściwościach izolacyjnych, Niemetalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, Niemetalowe elementy konstrukcyjne 
do użytku w budownictwie, Niemetalowe elementy kon-
strukcyjne wspornikowe, Niemetalowe futryny do drzwi, 
Niemetalowe futryny do drzwi ochronnych do budynków, 
Niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, 
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, Niemeta-
lowe obróbki blacharskie dachu, Niemetalowe okna świetli-
kowe do budynków, Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Nie-
metalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe płyty dachowe, 
Niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, 
Niemetalowe pokrycia dachowe, Niemetalowe przemysło-
we elementy konstrukcyjne, Niemetalowe rolety antywła-
maniowe, Niemetalowe wzmocnienia konstrukcyjne do ce-
lów budowlanych, Niemetalowe zewnętrzne okiennice 
do budynków, Okienne ramy niemetalowe, Okiennice nie-
metalowe [zewnętrzne], Okiennice drewniane, Okiennice 
niemetalowe, Okiennice niemetalowe do okien, Okiennice 
wewnętrzne, niemetalowe, Okiennice wykonane z materia-
łów niemetalowych, Okiennice z tworzyw sztucznych, Okła-
dzinowe panele niemetalowe do pokrywania dachów, Okna 
dachowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane z two-
rzyw sztucznych, Okna niemetalowe, Okna przesuwne 
w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Okna szklane, Okna 
świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych 
do użytku w budynkach, Okna winylowe, Okna witrażowe, 
Okna żaluzjowe niemetalowe, Okna żaluzjowe ze szkła 
do budynków, Orynnowanie niemetalowe do rozpraszania 
deszczówki, Orynnowanie niemetalowe do zbierania desz-
czówki, Panele dachowe, niemetalowe, Papa dachowa, Papa 
dachowa asfaltowa, Parapety okienne niemetalowe, Piono-
wo unoszone drzwi rolkowe [niemetalowe], Płytki łupkowe 
dachowe, Płytki mocowane na gwoździach [niemetalowe] 
do łączenia wiązarów dachowych, Płyty dachowe [z drew-
na], Płyty do dachów niemetalowe, Płyty drewniane, Płyty 
pilśniowe drewniane, Płyty pilśniowe z włókna drewnianego 
połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, Po-
krycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, 
Pokrycia dachowe, niemetalowe, Polipropylenowe arkusze 
faliste [pokrycia dachowe], Poziome rolety weneckie [ze-
wnętrzne], nie z metalu lub tkanin, Progi i parapety z mate-
riałów niemetalowych, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw 
sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe 
i nietekstylne], Rolety zewnętrzne do okien niemetalowe, 
Rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających, 
Rynny dachowe niemetalowe, Rynny dachowe, nie z metalu, 
Rynny deszczowe, nie z metalu, Rynny niemetalowe, Smoło-
wana papa dachowa, Szklane drzwi do budynków, Szklane 
drzwi przezroczyste do budynków, Winylowe drzwi ogrodo-
we, Winylowe drzwi przesuwne, Wykończeniowe elementy 
dachów, niemetalowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 
37 Usługi dekarstwa, Instalacja pokryć dachowych, Instalo-
wanie okien, Izolacja dachów, Izolowanie dachów, Konser-
wacja dachów, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja 
i naprawa rynien dachowych, Montaż belkowania dachu, 

Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Nakłada-
nie powłok nieprzemakalnych na dachy, Naprawa dachów, 
Pokrywanie dachów papą, Ponowna obróbka powierzchni 
dachów, Rozbiórka dachów, Układanie dachówek i płytek 
łupkowych, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie 
z bloczków, Usługi dekarskie, Usługi instalacji dachów, Wy-
miana okien.

(210) 534299 (220) 2021 09 23
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGA MISTRZÓW PLONOWANIA

(531) 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, 
Nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa i sadownictwa, Środki chemiczne ochrony roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, 
ogrodnictwie i rolnictwie, Preparaty regulujące wzrost ro-
ślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Biostymulatory, 
Adiuwanty, Dodatki chemiczne do środków grzybobójczych 
i owadobójczych dla roślin, 35 Rozpowszechnianie, dystry-
bucja materiałów reklamowych, promocyjnych i instruktażo-
wych, Reklama, Reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, Dys-
trybucja reklam i ogłoszeń handlowych publikowanie tek-
stów sponsorowanych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w za-
kresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla 
rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, biostymu-
latorów, Promocja dla osób trzecich, Lojalnościowy program 
sprzedaży w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, 
nawozów dla rolnictwa ogrodnictwa, leśnictwa i sadownic-
twa, biostymulatorów, Organizowanie targów w celach han-
dlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, Publikowanie materiałów rekla-
mowych, Analizy rynku, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie 
wydarzeń rolniczych, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń ustanawiania rekordów, Systematyzacja danych w za-
kresie bicia rekordów i zarządzanie nimi, Zbieranie danych 
statystycznych, Oferowanie gotowych rozwiązań technolo-
gii uprawy roślin rolniczych, Produkcja nagrań wideo do ce-
lów reklamowych i marketingowych, 41 Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, warsz-
tatów, szkoleń, konferencji, wystaw i konkursów, Prowadze-
nie konkursów w Internecie, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, loterii, widowisk, imprez sportowych, pokazów 
rolniczych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja 
i organizowanie imprez rolniczych, Doradztwo zawodowe, 
Doradztwo eksperckie dotyczące technologii uprawy roślin 
rolniczych, Prezentacja i produkcja nagrań wideo.
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(210) 534324 (220) 2021 09 22
(731) SOFUL ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EliteClub POLAND

(531) 01.01.01, 24.09.01, 26.11.02, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, produkcja filmów reklamowych, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: 
kubki, notesy, długopisy, pamięci USB, parasoli, kalendarzy, 
36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbió-
rek pieniężnych, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie 
balów, eventów, konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć 
i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycz-
nych, festiwali filmowych, usługi edukacyjne, prowadzenie 
szkoleń, kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w for-
mie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi 
reporterskie, usługi wydawnicze, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publi-
kowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, prowadzenie 
blogów, dzienników internetowych, periodyków, tekstów.

(210) 534357 (220) 2021 09 24
(731) SOWA WERONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WERSOW STORE
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetyczny-
mi i pielęgnacyjnymi, 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 odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposa-
żeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu.

(210) 534360 (220) 2021 09 24
(731) KĘDZIOR KORNEL, Kochanówka
(540) (znak słowny)
(540) INDERMO
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycz-
nych zabiegach pielęgnacyjnych, Przyrządy ręczne do usu-
wania twardego naskórka, Przyrządy ręczne do złuszczania 
martwego naskórka, Urządzenia elektroniczne do złuszcza-
nia martwego naskórka, Przybory do manicure i pedicure, 
44 Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Doradztwo w dziedzinie pielęgna-
cji ciała i urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Gabi-
nety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Kuracje 
do włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja urody, Salony piękności, 
Usługi kosmetyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące pielę-
gnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów piękności, 
Usługi spa, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi kosmetyczne, 
Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi 
odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usłu-
gi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi zabiegów na cellulit.

(210) 534369 (220) 2021 09 25
(731) KRUK MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) klawy teges
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie 
z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie 
z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Goto-
we posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe 
dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, 
gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z warzyw, Zapakowane zestawy śniadaniowe, 
obiadowe, kolacyjne składające się głównie z owoców mo-
rza, Zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne 
składające się głównie z substytutów mięsa, Zapakowane 
zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się 
głównie z ryb, Zapakowane zestawy śniadaniowe, obiadowe, 
kolacyjne składające się głównie z warzyw, Gotowe zestawy 
śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne składające się głównie 
z ryb, Gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyjne 
składające się głównie z warzyw, Gotowe zestawy śniadanio-
we, obiadowe, kolacyjne składające się głównie z substytu-
tów mięsa, Gotowe zestawy śniadaniowe, obiadowe, kolacyj-
ne składające się głównie z mięsa, Gotowe dania warzywne, 
Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu 
w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Posiłki gotowane 
składające się głównie z ryb, Zupy, Buliony, Chili con carne 
(chili z mięsem), Falafel, Frittaty, Gotowy gulasz z curry, Gu-
acamole [pasta z awokado], Gulasze, Kotlety rybne, Mięso 
gotowe do spożycia, Muffiny jajeczne, Nuggetsy z kurczaka 
[małe kawałki kurczaka w panierce], Omlety, Pulpety, Za-
piekanki [żywność], Sałatki warzywne, Mieszanki przekąsek 
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych 
orzechów, Tzatziki, Przystawki gotowe do spożycia, składają-
ce się przede wszystkim z owoców morza, Oliwki [przetwo-
rzone], Przeciery owocowe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
Przeciery warzywne, Sałatki owocowe, Krojone warzywa, 
Przystawki na bazie warzyw, Sałatki gotowe, Ryby przetwo-
rzone, Gotowane ryby, Pokrojone owoce, Orzechy jadalne, 
Pokrojone warzywa, Mleczne produkty, Gotowane owoce 
morza, Dipy, Potrawy rybne, Produkty z jaj, Kompozycje owo-
ców przetworzonych, Chipsy owocowe, Produkty z owoców 
morza, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Po-
krojone sałatki warzywne, Desery owocowe, Napoje z pro-
duktów mlecznych, Chipsy na bazie warzyw, Koktajle mlecz-
ne, Galaretki owocowe, Puddingi na bazie mleka, Mieszanki 
owoców i orzechów, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, Soki owocowe do gotowania, 30 Burrito, 
Bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym, 
Bułeczki gotowane na parze, Cheeseburgery, Chalupa [mek-
sykańskie placuszki], Calzone [rodzaj pizzy w kształcie piero-
ga], Chipsy [produkty zbożowe], Pierożki gotowane na parze, 
Smażony makaron, Ciasta [słodkie lub słone], Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Drób 
w cieście, Dziczyzna w cieście, Enchilada (kukurydziana tortil-
la z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Fajitas (grillowane 
mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Go-
rąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowe dania 
z ryżu, Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Hamburgery 
w bułkach, Pierogi nadziewane, Kanapki tostowe opiekane, 
Koreczki, kanapeczki, Krótko smażony makaron z warzywa-
mi, Lasagne, Makarony zawierające nadzienia, Mięso w cie-
ście [gotowe], Mięso zapiekane w cieście, Mięso z warzy-
wami w cieście, Nachos, Naleśniki, Opiekane kanapki z se-
rem i z szynką, Paella, Pizza, Pierożki ravioli, Placki, Potrawy 
z makaronu, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Precelki, 
Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Quiche, Ra-

men (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], 
Risotto, Ryba w cieście, Ryżowe pierożki, Sajgonki, Spaghetti 
i klopsy, Sushi, Tacos [danie meksykańskie], Tamales, Tortille, 
Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem, Zbitki owsiane za-
wierające suszone owoce, Zapiekanki w cieście z dziczyzny 
i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Zawijana kanap-
ka typu wrap, Bagietki z nadzieniem, Kanapki, Wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Produkty pszczele, Dania go-
towe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe 
desery [wyroby cukiernicze], Batony zbożowe i energetycz-
ne, Lodowe wyroby cukiernicze, Gotowane ziarna pełnego 
zboża, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie 
składające się z makaronów, Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub wa-
rzyw, Artykuły spożywcze ze zbóż, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Lody spożywcze, Mrożone jogurty i sorbety, Goto-
we potrawy zawierające [głównie] makaron, Przekąski skła-
dające się głównie z wyrobów cukierniczych, Sól, przypra-
wy i dodatki smakowe, Chleb, Lody, Żywność wytwarzana 
z opiekanych ziaren zbożowych, Gotowy lunch w pudełku 
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
Gotowy lunch w pudełku składający się z makaronu, z do-
datkiem mięsa, ryby lub warzyw, 43 Restauracje, restauracje 
samoobsługowe, kawiarnie, bistro, kafeterie, bufety, bary, ca-
tering, stołówki, Usługi lokali gastronomicznych, Dostarcza-
nie żywności i napojów, Przygotowywanie dań i napojów 
na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi cateringowe, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Usługi mobilnych restauracji, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
do punktów gastronomicznych, Usługi cateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, Doradztwo kulinarne, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Selekcjonowanie produktów i przygo-
towanie oraz serwowanie posiłków, Informacje i doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków, Spersonalizowane usługi pla-
nowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, barach, lokalach 
gastronomicznych, Usługi w zakresie wyżywienia w związku 
z organizacją imprez turystycznych, kulturalnych, edukacyj-
nych, sportowych i rekreacyjnych, Informacja o usługach re-
stauracyjnych i lokali gastronomicznych.

(210) 534406 (220) 2021 09 27
(731) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Święcice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bellardi SUBMERSIBLE PUMP

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Elektryczne pompy głębinowe, Elektryczne 
pompy ogrodowe, Elektryczne pompy wodne, Elektryczne 
pompy wodne do basenów pływackich, Instalacje pomp 
do cieczy, Instalacje pompowe, Membrany do pomp, Od-
środkowe pompy wodne do celów domowych, Pionowe 
pompy turbinowe, Pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, 
Pompy, Pompy do cieczy, Pompy do instalacji grzewczych, 
Pompy do paliwa z licznikiem, Pompy elektryczne, Pompy 
elektryczne do stawów, Pompy głębinowe, Pompy mem-
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branowe, Pompy membranowe do cieczy, Pompy mułowe, 
Pompy obiegowe, Pompy obrotowe, Pompy odśrodkowe, 
Pompy paliwowe, Pompy śrubowe, Pompy ssące, Pompy 
tłoczące, Pompy wodne, Pompy wodne do basenów pły-
wackich, Pompy wodne do użytku w stawach ogrodowych, 
Pompy wodne do napowietrzania stawów, Pompy wypo-
rowe, Pompy wysokociśnieniowe, Samozasysające odśrod-
kowe pompy, Silnikowe pompy wodne, Urządzenia do za-
opatrywania w wodę - pompy, Wały do pomp, Wielofazowe 
pompy śrubowe, Wirniki pomp, Zawory do pomp, Zawory 
sterujące do pomp, Zespoły silnik-pompa, Zespoły stacji 
pomp, Elektroniczne układy sterowania do silników.

(210) 534407 (220) 2021 09 27
(731) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Święcice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) belardino SUBMERSIBLE PUMP

(531) 27.05.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Elektryczne pompy głębinowe, Pompy głębi-
nowe, Elektryczne pompy ogrodowe, Elektryczne pompy 
wodne, Elektryczne pompy wodne do basenów pływackich, 
Instalacje pomp do cieczy, Instalacje pompowe, Membrany 
do pomp, Odśrodkowe pompy wodne do celów domowych, 
Pionowe pompy turbinowe, Pistolety do pomp do dystry-
bucji paliwa, Pompy, Pompy do cieczy, Pompy do instalacji 
grzewczych, Pompy do paliwa z licznikiem, Pompy elek-
tryczne, Pompy elektryczne do basenów pływackich, Pom-
py elektryczne do stawów, Pompy membranowe, Pompy 
membranowe do cieczy, Pompy mułowe, Pompy obiegowe, 
Pompy obrotowe, Pompy odprowadzające olej, Pompy od-
środkowe, Pompy paliwowe, Pompy śrubowe, Pompy ssące, 
Pompy tłoczące, Pompy wodne, Pompy wodne do basenów 
pływackich, Pompy wodne do użytku w stawach ogrodo-
wych, Pompy wysokociśnieniowe, Pompy wyporowe, Sa-
mozasysające odśrodkowe pompy, Silnikowe pompy wod-
ne, Urządzenia do zaopatrywania w wodę - pompy, Wały 
do pomp, Wielofazowe pompy śrubowe, Wirniki pomp, 
Zawory do pomp, Zawory sterujące do pomp, Zespoły silnik-
-pompa, Zespoły stacji pomp, Elektroniczne układy sterowa-
nia do silników.

(210) 534408 (220) 2021 09 27
(731) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Święcice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) belgiardino SUBMERSIBLE PUMP

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 Elektryczne pompy głębinowe, Elektryczne 
pompy wodne, Instalacje pompowe, Elektryczne pompy 
ogrodowe, Odśrodkowe pompy wodne do celów domo-
wych, Pionowe pompy turbinowe, Pompy, Pompy do cieczy, 
Pompy elektryczne, Pompy głębinowe, Pompy odśrodko-
we, Pompy wodne, Pompy wysokociśnieniowe, Urządzenia 
do zaopatrywania w wodę - pompy, Urządzenia pompujące 
jako maszyny, Wały do pomp, Wirniki pomp, Zespoły silnik-

-pompa, Elektroniczne układy sterowania do silników, Ste-
rowniki hydrauliczne do silników, Elektryczne pompy wodne 
do basenów pływackich, Instalacje pomp do cieczy, Mem-
brany do pomp, Pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, 
Pompy do instalacji grzewczych, Pompy do paliwa z liczni-
kiem, Pompy elektryczne do basenów pływackich, Pompy 
elektryczne do stawów, Pompy membranowe, Pompy mu-
łowe, Pompy obiegowe, Pompy śrubowe, Pompy obrotowe, 
Pompy ssące, Pompy tłoczące, Pompy wodne do napowie-
trzania stawów, Pompy wyporowe, Pompy wysokotempe-
raturowe, Samozasysające odśrodkowe pompy, Silnikowe 
pompy wodne, Zawory do pomp, Wielofazowe pompy śru-
bowe, Zawory sterujące do pomp, Zespoły stacji pomp.

(210) 534410 (220) 2021 09 27
(731) TYRAŃSKA KATARZYNA MEDISLEEP, Grobla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medisleep PODUSZKI MEDYCZNE

(531) 01.01.05, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Poduszki do celów medycznych.

(210) 534414 (220) 2021 09 24
(731) STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY 

DZIERŻONIOWSKICH RADIO TAXI BIS, Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Radio Taxi BIS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Przewóz osób i rzeczy transportem samo-
chodowym.

(210) 534415 (220) 2021 09 27
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowny)
(540) Przyszłość Dachu
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne w postaci proszków, Two-
rzywa sztuczne w postaci granulek, Tworzywa sztuczne 
w postaci proszków [do użytku w przemyśle], Cement olejo-
wy [szpachlówka], Tworzywa sztuczne w postaci surowców, 
Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci proszków 
lub granulek, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w posta-
ci granulek, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w formie 
granulatu, Tworzywa sztuczne w stanie surowym w każdej 
postaci, Tworzywa sztuczne z żywic syntetycznych [nieprze-
tworzone], 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe 
materiały budowlane, Architektoniczne elementy konstruk-
cyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Archi-
tektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, 
Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, Budowlane 
materiały metalowe, Budowlane elementy konstrukcyjne 
z metalu, Dekoracyjne profile metalowe, Gotowe elementy 
budowlane [metalowe], Listwy metalowe, Listwy profilowa-
ne metalowe dla budownictwa, Listwy profilowe metalowe 
dla budownictwa, Dachówki metalowe, Blachy dachowe, 
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Metalowe materiały dachowe, Metalowe elementy dacho-
we, Metalowe panele dachowe, Blacha dachowa z metalu, 
Panele okładzinowe z metalu do pokryć dachowych, Meta-
lowe modułowe jednostki budowlane, Drut z metali nieszla-
chetnych, Rury i rurki metalowe, Stal, Okucia metalowe, Śruby 
metalowe, Drzwi metalowe, Ogrodzenia z drutu metalowego, 
Ogrodzenia metalowe, Rynny metalowe, Parapety metalowe, 
Okna metalowe, Okna aluminiowe, Drobne wyroby metalo-
we, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe 
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktami, Blacha, Blacha aluminiowa, Blacha do pokrycia 
dachu z metalu, Blacha (płyty, arkusze) z metalu, Blacha [płyty, 
arkusze], Materiały blacharskie dla budownictwa, Arkusze sta-
lowe do użytku w budownictwie, Bele stalowe, Konstrukcje 
stalowe, Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety kon-
strukcji, Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Odlewy sta-
lowe [półobrobione], Okucia stalowe, Stalowe materiały bu-
dowlane, Kątowniki stalowe do dachów, Konstrukcje stalowe 
[budownictwo], Metalowe kątowniki stalowe, Ramy stalowe 
do budynków, 17 Materiał z tworzywa sztucznego w posta-
ci wytłaczanej do użytku w produkcji, Materiały izolacyjne 
z tworzywa sztucznego, Tworzywa sztuczne formowane 
wtryskowo, Tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stoso-
wane w produkcji, Tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej 
do użytku w produkcji, Tworzywa sztuczne w formie arkuszy, 
folii, bloków, prętów i rurek, Wytłaczane tworzywa sztuczne 
[półprodukty], Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci ar-
kuszy do użytku w produkcji, 19 Piankowe tworzywa sztucz-
ne do użytku w budownictwie, Podsufitki jako tworzywa 
sztuczne, Przezroczyste tworzywa sztuczne do użytku w bu-
downictwie, Spienione tworzywa sztuczne do użytku w bu-
downictwie, Niemetalowe obróbki blacharskie dachu, Blacha 
z tworzyw sztucznych na dachy, 39 Pakowanie i składowanie 
towarów, Transport, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 
Usługi przewozu, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Ma-
gazynowanie, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transpor-
tu, Organizowanie składowania towarów, Pakowanie towaru, 
Przechowywanie ładunku przed przewozem, Składowanie, 
Składowanie i dostarczanie towarów, Transport i składowanie, 
Usługi magazynowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usłu-
gi pakowania, Usługi składowania towarów, 40 Antykorozyjna 
obróbka części metalowych, Chromowanie, Chromowanie 
galwaniczne artykułów metalowych, Chromowanie galwa-
niczne przedmiotów metalowych, Chromowanie twarde i ni-
klowanie twarde powierzchni metali, Chromowanie twarde 
powierzchni metalowych, Cięcie metalu, Cięcie stali, Kształ-
towanie elementów metalowych, Kucie metali, Metalizacja, 
Nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzy-
wa sztuczne, Obróbka metali, Obróbka materiałów z tworzyw 
sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, Ob-
róbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kształtowanie], 
Obróbka metalu [kucie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Ob-
róbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [odpuszczanie].

(210) 534468 (220) 2021 09 28
(731) KASZOWSKA MARIA CE DRIVER, Radwanice
(540) (znak słowny)
(540) CE DRIVER
(510), (511) 35 Usługi związane z personelem, Selekcja i rekru-
tacja personelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji 
pracowników, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowni-
czej, Leasing pracowniczy, Wyszukiwanie miejsc pracy, Usługi 
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi 
rekrutacji personelu i zarządzania zasobami ludzkimi świad-

czone za pomocą globalnej sieci komputerowej i mediów 
społecznościowych, Prowadzenie portalu internetowego oraz 
profili w sieciach społecznościowych o tematyce zarządzania 
personelem, rekrutacji personelu, obsługi kadrowej i zasobów 
ludzkich w przedsiębiorstwie, Prowadzenie serwisu branżo-
wego dla kierowców zawodowych w zakresie ofert pracy, 
rekrutacji pracowników i kariery zawodowej, Dostarczanie 
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Dostarczanie 
informacji na tematy kadrowe, zasobów ludzkich i zatrudnie-
nia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi 
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat zatrudnienia za granicą i pośrednictwa pracy w branży 
transportowej, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, 
Usługi w zakresie relokacji pracowników, Doradztwo w zakre-
sie pośrednictwa pracy, Doradztwo zawodowe (inne niż zwią-
zane z edukacją i szkoleniami), Konsultacje w zakresie zatrud-
nienia, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji 
personelu, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Usługi 
konsultacyjne i doradcze w zakresie rekrutacji i zarządzania 
personelem, Zarządzanie personelem, Dobór personelu, Za-
rządzanie zasobami ludzkimi, Usługi administrowania działal-
nością gospodarczą w dziedzinie transportu, Usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie transportu, 39 Prowadzenie serwi-
su internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych 
w dziedzinie transportu dla branży transportowej i kierowców 
zawodowych, Dostarczanie informacji dotyczących transpor-
tu, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi transportowe, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
branży transportowej.

(210) 534489 (220) 2021 09 29
(731) FINELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) czerwona-skarbonka.pl
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen, Porównywanie 
usług finansowych online.

(210) 534501 (220) 2021 09 29
(731) The British Broadcasting Corporation, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) THE OFFICE PL
(510), (511) 41 Usługi w zakresie rozrywki, edukacji, rekre-
acji, instruktażu, nauczania i szkoleń, Produkcja, prezentacja 
i dystrybucja programów telewizyjnych i radiowych, audio, 
wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych oraz danych, 
w tym online z bazy danych, za pośrednictwem Internetu, 
satelity lub sieci komórkowej lub wszelkich innych mediów 
elektronicznych lub cyfrowych, Produkcja, prezentacja 
i dystrybucja filmów dla telewizji i kina, muzyki, wiadomo-
ści, spraw bieżących, informacji sportowych i edukacyj-
nych, Spersonalizowane i interaktywne usługi rozrywkowe, 
Usługi interaktywnej selekcji telewizyjnej i radiowej dla 
widzów, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
nie do pobrania, Organizacja, produkcja i prezentacja po-
kazów, konkursów, gier, quizów, imprez rozrywkowych 
w studiu i imprez z udziałem publiczności, pokazów objaz-
dowych, koncertów, wystaw i imprez, Nauczanie języków, 
Świadczenie usług informacyjnych i doradczych związa-
nych z wyżej wymienionymi usługami, w tym takie usługi 
świadczone online z sieci komputerowej lub za pośrednic-
twem Internetu lub ekstranetów.
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(210) 534511 (220) 2021 09 28
(731) KORALEWSKI ROBERT MIXMANN, Dzikowo
(540) (znak słowny)
(540) MIXMANN
(510), (511) 35 Sprzedaż automatów dozujących do pro-
cesów produkcji i laboratoriów przemysłowych, Sprzedaż 
dozowników automatycznych, Sprzedaż dozowników ręcz-
nych, Sprzedaż łaźni perełkowych, Sprzedaż mikserów żyro-
skopowych, Sprzedaż robotów do analizy produktów płyn-
nych, Sprzedaż robotów do oczyszczania próbek, Sprzedaż 
robotów do przygotowania krwi, Sprzedaż robotów do te-
stów stabilności, Sprzedaż sprzętu do laboratoriów medycz-
nych i przemysłowych, Sprzedaż systemów do analizy wody 
i ścieków, Sprzedaż systemów do recepturowania, Sprzedaż 
systemów dozujących, Sprzedaż urządzeń do dozowania 
farb i tynków, Sprzedaż urządzeń do dozowania i miesza-
nia wszelkich produktów płynnych i półpłynnych, Sprzedaż 
urządzeń do kolorowania, Sprzedaż urządzeń do masowej 
produkcji farb i tynków, Sprzedaż urządzeń do mieszania 
farb i tynków, Sprzedaż wytrząsarek, Sprzedaż zautomaty-
zowanych grindometrów, 37 Instalacja maszyn, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, Przegląd 
maszyn, Serwis maszyn i urządzeń do laboratoriów medycz-
nych i przemysłowych, Serwis maszyn i urządzeń produkcyj-
nych, Serwis maszyn mieszających i dozujących.

(210) 534514 (220) 2021 09 29
(731) KANCLERSKI ŁUKASZ KANCLERSKI, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) KANCLERSKI
(510), (511) 3 Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do ciała, Pro-
dukty kosmetyczne, Dezodoranty, Perfumy, Wody kolońskie, 
Wody toaletowe, Preparaty do golenia, Mydła, Szampony, 
Wosk do włosów, Balsamy do brody, Olejki do brody, Odżyw-
ki do włosów, Odżywki do brody, Pomady do celów kosme-
tycznych, Produkty toaletowe, Toniki kosmetyczne, Balsamy 
do ciała, Żele do golenia, Kremy kosmetyczne, Talk kosme-
tyczny, Pudry do włosów, Peeling (kosmetyk), 21 Grzebienie 
do włosów, Przybory kosmetyczne, Pędzle do golenia, Przy-
bory toaletowe, Szczotki do włosów, 44 Salony fryzjerskie, 
Usługi fryzjerskie.

(210) 534517 (220) 2021 09 28
(731) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA 

ŚNIADECKICH, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CoViVENTIL UCMxx

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparatura medyczna, respiratory do sztucz-
nego oddychania.

(210) 534518 (220) 2021 09 29
(731) 3M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uWędzonych smokehause

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restaura-
cji w oparciu o umowę franczyzy, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, Pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie 
marketingu, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczy-
zobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Zarządzanie biznesowe restauracjami, 43 Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi restauracyjne, Zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Restauracje oferujące dania na wynos, Informacja 
o usługach restauracyjnych, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, Przygotowywanie posiłków, Usługi mobilnych 
restauracji, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, Restauracje z grillem, restauracje dla tu-
rystów, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i re-
stauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje serwujące wy-
kwintne artykuły spożywcze.

(210) 534519 (220) 2021 09 28
(731) KORALEWSKI ROBERT MIXMANN, Dzikowo
(540) (znak słowny)
(540) LAMPOWIEC
(510), (511) 9 Adaptery, CB radia, Cyfrowe procesory dźwię-
ku, Cyfrowe pulpity mikserskie, Cyfrowe urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, Części i akcesoria do urządzeń audio, 
Elektroakustyczne korektory częstotliwości, Elektroniczne 
procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń 
dźwięku w głośnikach, Elektroniczne przystawki do gitar 
i gitar basowych, Elektroniczne urządzenia audio, Elektro-
niczne zwrotnice głośnikowe, Elektryczne i elektroniczne 
muzyczne urządzenia efektowe, Elektryczne wzmacnia-
cze sygnałów dźwiękowych, Elektryczne i elektroniczne 
urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów 
muzycznych, Filtry do powierzchniowych fal akustycznych, 
Gender changer (adaptery do kabli koncentrycznych), 
Głośniki, Jednostki napędu głośników, Kable audio, Ka-
ble do gitar Kable do głośników, Kolumny typu soundbar, 
Kompresory audio, Konsole do miksowania dźwięku, Ko-
rektory graficzne [urządzenia audio], Lampy elektronowe 
[termoelektronowe], Lampy elektronowe wzmacniające, 
Membrany akustyczne stosowane w urządzeniach reje-
strujących lub odtwarzających dźwięk, Miksery audio, Mo-
dyfikatory cech dynamicznych audio, Odtwarzacze audio, 
Pasywne selektory wejścia, Pedały do regulacji poziomu 
dźwięku, Procesory dźwięku, Procesory efektów gitaro-
wych, Przedwzmacniacze, Przetworniki do elektrycznych 
instrumentów muzycznych, Przetworniki do gitar, Prze-
wody akustyczne, Przyrządy do redukcji hałasu w syste-
mach nagrywania sygnałów audio, Pulpity do miksowania 
dźwięków, Rezonatory, Samplery, Subwoofery, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania 
dźwięku, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do wzmacniania dźwięku, Urządzenia hi-fi, Wzmacniacze 
gitarowe przenośne, Wzmacniacze lampowe, Wzmacnia-
cze gitarowe, Wzmacniacze tranzystorowe, 35 Sprzedaż 
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adapterów, Sprzedaż CB radia, Sprzedaż cyfrowych proce-
sorów dźwięku, Sprzedaż cyfrowych pulpitów mikserskich, 
Sprzedaż cyfrowych urządzeń do rejestrowania dźwięku, 
Sprzedaż części i akcesoriów do urządzeń audio, Sprzedaż 
elektroakustycznych korektorów częstotliwości, Sprze-
daż elektronicznych i elektrycznych muzycznych urzą-
dzeń efektowych, Sprzedaż elektronicznych procesorów 
sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku 
w głośnikach, Sprzedaż elektronicznych przystawek do gi-
tar i gitar basowych, Sprzedaż elektronicznych urządzeń 
audio, Sprzedaż elektronicznych zwrotnic głośnikowych, 
Sprzedaż elektrycznych wzmacniaczy sygnałów dźwięko-
wych, Sprzedaż elektrycznych i elektronicznych urządzeń 
modyfikujących dźwięk [efekty] do instrumentów mu-
zycznych, Sprzedaż filtrów do powierzchniowych fal aku-
stycznych, Sprzedaż gender changer (adapterów do kabli 
koncentrycznych), Sprzedaż głośników, Sprzedaż jedno-
stek napędu głośników, Sprzedaż kabli audio, Sprzedaż 
kabli do gitar, Sprzedaż kabli do głośników, Sprzedaż kabli 
koncentryczny, Sprzedaż kolumn typu soundbar, Sprze-
daż kompresorów audio, Sprzedaż konsol do miksowania 
dźwięku, Sprzedaż korektorów graficznych [urządzenia 
audio], Sprzedaż lamp elektronowych [termoelektronowe], 
Sprzedaż lamp elektronowych wzmacniających, Sprzedaż 
membran akustycznych stosowanych w urządzeniach reje-
strujących lub odtwarzających dźwięk, Sprzedaż mikserów 
audio, Sprzedaż modyfikatorów cech dynamicznych audio, 
Sprzedaż odtwarzaczy audio, Sprzedaż pasywnych selek-
torów wejścia, Sprzedaż pedałów do regulacji poziomu 
dźwięku, Sprzedaż procesorów dźwięku, Sprzedaż proce-
sorów efektów gitarowych, Sprzedaż przedwzmacniaczy, 
Sprzedaż przetworników do elektrycznych instrumentów 
muzycznych, Sprzedaż przetworników do gitar, Sprzedaż 
przewodów akustycznych, Sprzedaż przyrządów do re-
dukcji hałasu w systemach nagrywania sygnałów audio, 
Sprzedaż pulpitów do miksowania dźwięków, Sprzedaż 
rezonatorów, Sprzedaż samplerów, Sprzedaż subwoofe-
rów, Sprzedaż urządzeń do odtwarzania dźwięku, Sprzedaż 
urządzeń do przetwarzania dźwięku, Sprzedaż urządzeń 
do rejestrowania dźwięku, Sprzedaż urządzeń do wzmac-
niania dźwięku, Sprzedaż urządzeń hi-fi, Sprzedaż wzmac-
niaczy gitarowych przenośnych, Sprzedaż wzmacniaczy 
lampowych, Sprzedaż wzmacniaczy tranzystorowych, 
Sprzedaż wzmacniaczy gitarowych, 37 Konserwacja instru-
mentów muzycznych, Naprawa elektroniki gitar, Naprawa 
instrumentów muzycznych, Naprawa kolumn pasywnych 
i aktywnych, Naprawa końcówek mocy, Naprawa mikse-
rów, Naprawa odtwarzaczy CD, Naprawa przedwzmacnia-
czy, Naprawa wzmacniaczy lampowych i tranzystorowych 
do gitary i basu, Odnawianie instrumentów muzycznych, 
Serwis sprzętu nagłośnieniowego i muzycznego, Serwis 
urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń muzycznych 
vintage, Strojenie instrumentów muzycznych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją instru-
mentów muzycznych, Wymiany lamp elektronowych.

(210) 534527 (220) 2021 09 29
(731) KIELAN WERONIKA ALLWELL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) AllWell
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplemen-
tami diety, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 

Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego 
związane z preparatami do włosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapa-
chowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze środka-
mi zapachowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi.

(210) 534554 (220) 2021 09 28
(731) BODYCH EWELINA, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA GRODZISK

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Pizzerie, bary, restauracje.

(210) 534555 (220) 2021 09 28
(731) WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.07.01, 03.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(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) 534556 (220) 2021 09 28
(731) WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.07.01, 03.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(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) 534610 (220) 2021 10 01
(731) USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Durdy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUROX forestry machinery

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 7 Maszyny do robót leśnych, Maszyny do prac 
ogrodniczych, Maszyny do robót ziemnych, Urządzenia 
do robót ziemnych, ogrodniczych i leśnych, Maszyny do cię-
cia i przycinania drzew, Maszyny do pielęgnacji i konserwacji 
drzew, Elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, Sekatory 
do gałęzi drzew [maszyny], Chwytaki do drewna do użytku 
w leśnictwie, Narzędzia do cięcia będące częściami maszyn, 
Elektryczne narzędzia ogrodnicze, Elektryczne urządzenia 
do przystrzygania trawy, Elektrycznie napędzane nożyce 
do żywopłotów, Glebogryzarki ogrodowe, Kosiarki mecha-
niczne, Kosiarki samobieżne, Kultywatory trawnikowe i ogro-
dowe z napędem elektrycznym, Przycinarki do żywopłotów 
[maszyny], Piły [maszyny], Piły tarczowe, Elektryczne piły łań-
cuchowe, Części składowe i komponenty do wyżej wymie-
nionych maszyn oraz narzędzi, 8 Narzędzia ręczne, Narzędzia 
ręczne ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Narzędzia 
ręczne do prac leśnych, Przycinacze do drzew [narzędzia 
ręczne], Sekatory, Piły [narzędzia ręczne], Ścinacze do żywo-
płotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], Maszyny do przyci-
nania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce 
do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, na odle-
głość i przez Internet maszyn i urządzeń do robót ziemnych, 
ogrodniczych i leśnych, maszyn do cięcia i przycinania 
drzew, maszyn do pielęgnacji i konserwacji drzew, narzędzi 
do cięcia będących częściami maszyn, przycinaczy do drzew 
(maszyn), przycinaczy do drzew [narzędzi ręcznych), wycią-

garek do drzew, sekatorów, chwytaków do drewna do użyt-
ku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych i łańcuchowych, 
kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi drzew, elektrycz-
nych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych urządzeń 
do przystrzygania trawy, elektrycznie napędzanych nożyc 
do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, kultywatorów 
trawnikowych i ogrodowych z napędem elektrycznym, me-
chanicznych przycinarek do żywopłotów, metalowych i nie-
metalowych podpór do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), 
maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, 
narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzę-
dzi ręcznych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, 
narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów, nożyc 
do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i le-
śnych z napędem elektrycznym, części składowych i kompo-
nentów do wyżej wymienionych maszyn oraz narzędzi, 
Usługi importu i eksportu maszyn i urządzeń do robót ziem-
nych, ogrodniczych i leśnych, maszyn do cięcia i przycinania 
drzew, maszyn do pielęgnacji i konserwacji drzew, narzędzi 
do cięcia będących częściami maszyn, przycinaczy do drzew 
(maszyn), przycinaczy do drzew [narzędzi ręcznych), wycią-
garek do drzew, sekatorów, chwytaków do drewna do użyt-
ku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych i łańcuchowych, 
kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi drzew, elektrycz-
nych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych urządzeń 
do przystrzygania trawy, elektrycznie napędzanych nożyc 
do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, kultywatorów 
trawnikowych i ogrodowych z napędem elektrycznym, me-
chanicznych przycinarek do żywopłotów, metalowych i nie-
metalowych podpór do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), 
maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, 
narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzę-
dzi ręcznych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, 
narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów, nożyc 
do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i le-
śnych z napędem elektrycznym, części składowych i kompo-
nentów do wyżej wymienionych maszyn oraz narzędzi, 
37 Wypożyczanie i najem maszyn i urządzeń do robót ziem-
nych, ogrodniczych i leśnych, maszyn do cięcia i przycinania 
drzew, maszyn do pielęgnacji i konserwacji drzew, narzędzi 
do cięcia będących częściami maszyn, przycinaczy do drzew 
(maszyn), przycinaczy do drzew (narzędzi ręcznych), wycią-
garek do drzew, sekatorów, chwytaków do drewna do użyt-
ku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych i łańcuchowych, 
kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi drzew, elektrycz-
nych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych urządzeń 
do przystrzygania trawy, elektrycznie napędzanych nożyc 
do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, kultywatorów 
trawnikowych i ogrodowych z napędem elektrycznym, me-
chanicznych przycinarek do żywopłotów, metalowych i nie-
metalowych podpór do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), 
maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, 
narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzę-
dzi ręcznych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, 
narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów, nożyc 
do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i le-
śnych z napędem elektrycznym, drabin, rusztowań, sprzętu 
podnośnikowego, sprzętu ciężkiego, sprzętu do prac ziem-
nych, koparek, minikoparek, Naprawa i konserwacja maszyn 
i urządzeń do robót ziemnych, ogrodniczych i leśnych, ma-
szyn do cięcia i przycinania drzew, maszyn do pielęgnacji 
i konserwacji drzew, narzędzi do cięcia będących częściami 
maszyn, przycinaczy do drzew (maszyn), przycinaczy 
do drzew (narzędzi ręcznych), wyciągarek do drzew, sekato-
rów, chwytaków do drewna do użytku w leśnictwie, pił, 
w tym pił tarczowych i łańcuchowych, kosiarek, elektrycz-
nych obcinaczy do gałęzi drzew, elektrycznych narzędzi 
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ogrodniczych, elektrycznych urządzeń do przystrzygania 
trawy, elektrycznie napędzanych nożyc do żywopłotów, gle-
bogryzarek ogrodowych, kultywatorów trawnikowych 
i ogrodowych z napędem elektrycznym, mechanicznych 
przycinarek do żywopłotów, metalowych i niemetalowych 
podpór do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), maszyn 
i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, narzędzi 
ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzędzi ręcz-
nych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, narzędzi 
ręcznych do przycinania żywopłotów, nożyc do przycinania 
gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i leśnych z napędem 
elektrycznym, drabin, rusztowań, sprzętu podnośnikowego, 
sprzętu ciężkiego, sprzętu do prac ziemnych, koparek, mini-
koparek, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, Kar-
czowanie korzeni drzew, Wynajem wyciągarek do drzew, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przemysłu 
drzewnego, Oczyszczanie terenu [ręczne], 40 Wynajem ma-
szyn i urządzeń do wyrębu drzew, Wynajem maszyn i urzą-
dzeń do obróbki drewna, Wynajem sprzętu do obróbki 
i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii 
i do produkcji na zamówienie, Produkcja na zamówienie dla 
osób trzecich następujących towarów: maszyn i urządzeń 
do robót ziemnych, ogrodniczych i leśnych, maszyn do cię-
cia i przycinania drzew, maszyn do pielęgnacji i konserwacji 
drzew, narzędzi do cięcia będących częściami maszyn, przy-
cinaczy do drzew (maszyn), przycinaczy do drzew (narzędzi 
ręcznych), wyciągarek do drzew, sekatorów, chwytaków 
do drewna do użytku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych 
i łańcuchowych, kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi 
drzew, elektrycznych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych 
urządzeń do przystrzygania trawy, elektrycznie napędza-
nych nożyc do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, 
kultywatorów trawnikowych i ogrodowych z napędem elek-
trycznym, mechanicznych przycinarek do żywopłotów, me-
talowych i niemetalowych podpór do drzew, osłon do drzew 
(konstrukcji), maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, 
pił ręcznych, narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac 
leśnych, narzędzi ręcznych ogrodniczych i do kształtowania 
krajobrazu, narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów, 
nożyc do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych 
i leśnych z napędem elektrycznym, drabin, rusztowań, sprzę-
tu podnośnikowego, sprzętu ciężkiego, sprzętu do prac 
ziemnych, 44 Usługi ogrodnicze i leśne, Usługi prowadzenia 
gospodarki leśnej, Kontrola wegetacji, Konserwacja przyro-
dy, Konserwacja pomników przyrody, Sadzenie drzew, Wy-
najem sprzętu do ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa i leśnictwa, Projekto-
wanie ogrodów, Projektowanie krajobrazu, Pielęgnacja ogro-
dów, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.

(210) 534659 (220) 2021 10 01
(731) MAJERCZYK BEATA F.H.U. MAJER, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODI

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa.

(210) 534665 (220) 2021 10 01
(731) STACHOWSKA KRYSTYNA, Bytów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KASZUBIANKA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.05.22, 05.05.23, 26.13.25
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usłu-
gi restauracyjne.

(210) 534672 (220) 2021 10 01
(731) SPARZAK ARKADIUSZ WATER STAR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prime DYSTRYBUTORY WODY

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Dystrybutory wody, Dystrybutory wody 
schłodzonej, oczyszczonej, Filtry do wody pitnej, Jonizatory 
wody.

(210) 534708 (220) 2021 10 03
(731) CYGAL MICHAŁ EXCLUSIVE BUTIK, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Exclusive Butik

(531) 27.05.01, 25.01.05, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież damska.

(210) 534777 (220) 2021 10 05
(731) DZIEŃKOWSKA KRYSTYNA PIEKARNIA-CUKIERNIA 

FAMILIJNA, Fałkowo
(540) (znak słowny)
(540) DZIEŃKOWSCY FAŁKOWO
(510), (511) 30 Wyroby zbożowe takie jak chleb, ciastka, wy-
roby cukiernicze, piekarnicze, pieczywo, pieczywo pszenne, 
pieczywo żytnie, pieczywo cukiernicze, pieczywo półcukier-
nicze, pieczywo mieszane, wyroby cukiernicze, piekarnicze 
nie zawierające glutenu i niskobiałkowe, chleb, bułki, bu-
łeczki słodkie, pączki, torty, ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasto 
na ciastka, ciasto w proszku, ozdoby jadalne do ciast, potra-
wy na bazie mąki, zaczyn z drożdży, paluszki, bułka tarta, su-
chary, wafle, pierniki, herbatniki, wyroby cukiernicze, cukierki 
i słodycze, Przekąski zbożowe, gofry, pizza, mieszanki cukier-
nicze do wyrobu ciast przeznaczone dla piekarń i cukierni, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastrono-
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miczne, kawiarnie, kafeterie, bary, restauracje, Przygotowy-
wanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, 
podawanie potraw i napojów, usługi cateringowe.

(210) 534779 (220) 2021 10 05
(731) BUKSZTYNOWICZ JANUSZ, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NPB NARODOWY PANEL BADAWCZY

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Projektowanie ba-
dań opinii publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicz-
nej.

(210) 534785 (220) 2021 10 05
(731) IMEX BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALAMINKA.PL

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 05.13.11, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: mięso i wędliny, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: dziczy-
zna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: dziczyzna konserwowana, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: wieprzowi-
na, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wieprzowina pieczona, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wieprzowina 
konserwowa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wieprzowina konserwowana, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wołowina, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wołowina gotowa do spożycia, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: peklowana wołowina w puszce, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: suszona woło-
wina w paskach, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: wołowina w plastrach, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: siekana wołowina peklowana, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: wołowina pokro-
jona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: baranina w plastrach, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: jagnięcina, przetwo-
rzona, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: jagnięcina pieczona, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: drób, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: świeży drób, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: drób gotowany, Usługi sprzedaży 

detalicznej związane z następującymi produktami: pieczony 
drób, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: konserwy drobiowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: klopsiki drobio-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pulpety drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: suszone mięso, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: mięso liofilizowane, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: szynka, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: boczek 
wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kiełbasa peppe-
roni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: suszona kiełbasa, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kiełbasa swojska, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kiełbasy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: surowe kiełbasy, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: sala-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pasztet mięsny, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pasztet z wątróbki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z dziczyzny, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: 
mięso i wędliny, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów związane z następującymi produktami: dziczyzna, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: dziczyzna konserwowana, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: wieprzowina, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: wieprzowina pieczona, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: wieprzowina konserwowa, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: wieprzowina konserwowana, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: wołowina, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: wo-
łowina gotowa do spożycia, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: peklowana wołowina w puszce, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: suszona wołowina w paskach, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: wołowina w plastrach, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: siekana wołowina peklowana, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, 
pieczona na grillu [bulgogi], Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: baranina w plastrach, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: ja-
gnięcina, przetworzona, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: ja-
gnięcina pieczona, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: drób, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: świeży drób, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: drób gotowany, Usługi sprzedaży deta-
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licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: pieczony drób, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: konserwy drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: 
klopsiki drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: pulpety 
drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: suszone mięso, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: mięso liofilizowane, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: szynka, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: kiełbasa pepperoni, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: suszona kiełbasa, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: kiełbasa swojska, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: kiełbasy, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: surowe kiełbasy, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: salami, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: pasztet mięsny, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: pasztet z wątróbki, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: gotowe posiłki gotowane składają-
ce się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
mięso i wędliny, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: dziczyzna, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dziczyzna konserwowana, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: wieprzowina, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: wieprzowina pieczona, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: wie-
przowina konserwowa, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: wieprzowina konser-
wowana, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: wołowina, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: woło-
wina gotowa do spożycia, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: peklowana woło-
wina w puszce, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: suszona wołowina w paskach, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: wołowina w plastrach, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: sieka-
na wołowina peklowana, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: wołowina pokrojona 
w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: baranina w plastrach, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: jagnięcina, 
przetworzona, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: jagnięcina pieczona, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: drób, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: świeży drób, Usługi sprzedaży 

detalicznej online związane z następującymi produktami: 
drób gotowany, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: pieczony drób, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: konserwy drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: klopsiki drobiowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: pulpety drobiowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: suszone 
mięso, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: mięso liofilizowane, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
szynka, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: boczek wieprzowy z grilla [samgy-
eopsal], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: kiełbasa pepperoni, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: suszona kiełbasa, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: kiełbasa swojska, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knoc-
kwurst], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: kiełbasy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: surowe 
kiełbasy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: salami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: pasztet 
mięsny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: pasztet z wątróbki, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z dziczyzny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: mięso i wędliny, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: dziczyzna, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: dziczyzna 
konserwowana, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wieprzowina, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wieprzowina pieczona, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wieprzowina konserwowa, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzo-
wina konserwowana, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: wołowina, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wołowina gotowa do spożycia, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: peklowana wołowina w puszce, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: suszona wołowina w paskach, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: wo-
łowina w plastrach, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: siekana wołowina 
peklowana, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: wołowina pokrojona w pla-
stry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi], Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: baranina w plastrach, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ja-
gnięcina, przetworzona, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: jagnięcina 
pieczona, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: drób, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
świeży drób, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: drób gotowany, Usługi 
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wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pieczony drób, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: konserwy 
drobiowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: klopsiki drobiowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pulpety drobiowe, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: suszo-
ne mięso, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: mięso liofilizowane, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szynka, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: boczek wieprzo-
wy z grilla [samgyeopsal], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: kiełbasa pep-
peroni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: suszona kiełbasa, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kiełbasa swojska, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: tłusta i moc-
no przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kiełbasy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: surowe kiełbasy, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: salami, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pasztet mięsny, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: pasztet z wątróbki, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z dziczyzny.

(210) 534792 (220) 2021 10 05
(731) WIŚNIEWSKA AGNIESZKA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOCHI

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 Balsamy do redukcji cellulitu, Kremy do reduk-
cji cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Bawełniane 
płatki kosmetyczne, Błoto kosmetyczne do ciała, Kosmetycz-
ne środki nawilżające, Kosmetyczne peelingi do ciała, Ko-
smetyczne maski błotne, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy 
do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy 
kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetycz-
ne do skóry suchej, Kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, Kremy chłodzące do użytku kosmetyczne-
go, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Pomady 
do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do celów 
kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań ko-

smetycznych, Preparaty koloryzujące do celów kosmetycz-
nych, Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Pre-
paraty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty w ae-
rozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów ko-
smetycznych, Prokolagen do celów kosmetycznych, Puszki 
bawełniane do celów kosmetycznych, Serum do twarzy 
do celów kosmetycznych, Serum do celów kosmetycznych, 
Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Świece do ma-
sażu do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycz-
nych, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Maści 
do celów kosmetycznych, Maski w arkuszach do celów ko-
smetycznych, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, 
Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, Naklejki do liftingu 
twarzy do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Olej koko-
sowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów ko-
smetycznych, Olejek różany do celów kosmetycznych, Olejek 
z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, Olej-
ki do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli do celów ko-
smetycznych, Olejki do opalania do celów kosmetycznych, 
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki perfumo-
wane do produkcji preparatów kosmetycznych, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosme-
tycznych, Bawełna do celów kosmetycznych, Chusteczki na-
wilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, Gaziki do celów kosme-
tycznych, Henna do celów kosmetycznych, Herbata do ką-
pieli do celów kosmetycznych, Kompresy na oczy do celów 
kosmetycznych, Aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, 
Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Kleje do ce-
lów kosmetycznych, 10 Urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia do ma-
sażu, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
Aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], Aparaty 
do masażu, Aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo 
do użytku terapeutycznego, Artykuły do ćwiczeń fizycznych 
służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], Ma-
szyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, Lampy UV 
do stosowania w medycynie, Lampy ultrafioletowe do celów 
medycznych, Lampy kwarcowe do celów medycznych, Lam-
py emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku 
medycznego, Lampy do nagrzewania do użytku medyczne-
go, Galwaniczna aparatura terapeutyczna, Kryształy do ce-
lów terapeutycznych, Ergometry wioślarskie do ćwiczeń fi-
zycznych [do użytku medycznego], Elektryczne poduszki 
grzewcze do użytku medycznego, Elektrody do przezskór-
nej elektrycznej stymulacji nerwów, Ciężarki do ćwiczeń fi-
zycznych [przystosowywane do użytku medycznego], Bież-
nie stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjo-
terapeutycznych, Aspiratory ultradźwiękowe do separacji 
części tkanki miękkiej, Urządzenia do leczenia cellulitu, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Administracyjne zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Zarządzanie rela-
cjami z klientami, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlu 
detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, 
Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie klini-
kami medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie pro-
jektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Usługi 
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zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świad-
czenie usług na rzecz innych, Wsparcie w dziedzinie zarzą-
dzania przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisin-
gu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o franczyzę, Zarządzanie administra-
cyjne klinikami medycznymi, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów 
sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi świadczo-
ne przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, Usługi w zakresie badań dotyczących 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między 
przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie pla-
nowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie plano-
wania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie strategii biznesowych, Usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą dla firm, Usługi online z zakresu nawiązywa-
nia kontaktów biznesowych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w za-
kresie reklamy, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlo-
wych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach 
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie 
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Przygotowanie i zawie-
ranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Skompu-
teryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz 
osób trzecich], Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych 
i przemysłowych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach biz-
nesowych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc przy prowa-
dzeniu franszyz, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, Negocjowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem syste-
mów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie kontraktów reklamowych, 
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamo-
we w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej artykułów kosmetycznych, Udostępnianie porad doty-
czących konsumenckich produktów kosmetycznych, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, 44 Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludz-
kich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kosmetyczna, 
Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, za-
gęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo 
dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie 
urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza ko-
smetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owło-

sienia, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, 
Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Kon-
sultacje dotyczące kosmetyków, Nakładanie produktów ko-
smetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach ko-
smetycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Wstrzykiwalne kuracje wy-
pełniaczami do celów kosmetycznych.

(210) 534812 (220) 2021 10 06
(731) CHLEBEK KRYSTIAN BLUE COIN, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) BANKONAUCI
(510), (511) 35 Porównywanie usług finansowych online, 
Świadczenie usług porównania cen online, Marketing inter-
netowy, Marketing finansowy, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w In-
ternecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obej-
rzenie i porównanie usług tych dostawców, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Gromadzenie danych, Usługi re-
klamowe dotyczące usług finansowych, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, Gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Opracowywanie 
statystyk biznesowych i informacji handlowych, 36 Usługi 
informacyjne w zakresie finansów, Doradztwo i analiza fi-
nansowa, Dostarczanie informacji związanych z kontami fi-
nansowymi, Udostępnianie informacji finansowych online, 
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, Przetwarzanie informacji finansowych, 
Usługi informacji finansowej, Usługi w zakresie wyszukiwania 
informacji finansowych, Informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji 
i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji 
finansowych, Doradztwo kredytowe, Monitorowanie fun-
duszy inwestycyjnych, Udzielanie informacji na temat cen 
z zakresu inwestycyjnych funduszy wzajemnych, Usługi in-
formacyjne dotyczące rachunków bankowych, Opracowa-
nia finansowe, Dostarczanie informacji o kredytach, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowanie 
społecznościowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
Usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-li-
ne z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(210) 534813 (220) 2021 10 06
(731) CHLEBEK KRYSTIAN BLUE COIN, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Bankonauci

(531) 27.05.01, 01.01.05, 01.01.09, 02.01.15, 29.01.13
(510), (511) 35 Porównywanie usług finansowych online, 
Świadczenie usług porównania cen online, Marketing inter-
netowy, Marketing finansowy, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w In-
ternecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
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sieci komputerowe i komunikacyjne, Reklamowanie usług 
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obej-
rzenie i porównanie usług tych dostawców, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Gromadzenie danych, Usługi re-
klamowe dotyczące usług finansowych, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, Gromadzenie 
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach 
danych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Opracowywanie 
statystyk biznesowych i informacji handlowych, 36 Usługi 
informacyjne w zakresie finansów, Doradztwo i analiza fi-
nansowa, Dostarczanie informacji związanych z kontami fi-
nansowymi, Udostępnianie informacji finansowych online, 
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, Przetwarzanie informacji finansowych, 
Usługi informacji finansowej, Usługi w zakresie wyszukiwania 
informacji finansowych, Informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji 
i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji 
finansowych, Doradztwo kredytowe, Monitorowanie fun-
duszy inwestycyjnych, Udzielanie informacji na temat cen 
z zakresu inwestycyjnych funduszy wzajemnych, Usługi in-
formacyjne dotyczące rachunków bankowych, Opracowa-
nia finansowe, Dostarczanie informacji o kredytach, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowanie 
społecznościowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
Usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-li-
ne z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(210) 534820 (220) 2021 10 06
(731) KOŹNIEWSKI DANIEL, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plisy Okienne

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Rolety do okien, Rolety okienne, Żaluzje we-
wnętrzne.

(210) 534821 (220) 2021 10 06
(731) RUNO RAFAŁ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elraf

(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z aparaturą łączeniową [elektryczną], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z aparaturą łączeniową [elektryczną], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gniazdkami elek-
trycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gniazd-
kami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z elektrycznymi gniazdkami i kontaktami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z elektrycznymi gniazdkami i kontak-
tami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gniazdkami, 
wtyczkami i innymi kontaktami [złącza elektryczne], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z gniazdkami, wtyczkami 

i innymi kontaktami [złącza elektryczne], Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wtyczkami, gniazdkami i innymi kon-
taktami (Elektryczne -), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wtyczkami, gniazdkami i innymi kontaktami (Elektryczne -), 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniowymi 
oprawami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetle-
niowymi oprawami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z elektrycznymi oprawami oświetleniowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z elektrycznymi oprawami 
oświetleniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, akcesoriami dekoracyjnymi 
na przyjęcia i sztucznymi choinkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z dekoracjami świątecznymi, akcesoriami 
dekoracyjnymi na przyjęcia i sztucznymi choinkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z samogwintującymi śrub-
kami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z samogwintującymi śrubkami metalowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kablami uziemiającymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z kablami uziemiającymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kablami elektrycz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kablami elek-
trycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kablami 
elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ka-
blami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kablami i przewodami elektrycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kablami i przewodami elektrycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kablami, drutami 
i łańcuchami, z metalu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kablami, drutami i łańcuchami, z metalu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z elektronicznymi etykietami iden-
tyfikacyjnymi i oznaczeniami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z elektronicznymi etykietami identyfikacyjny-
mi i oznaczeniami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyrządami do mocowania i łączenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyrządami do mocowania i łącze-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z izolacją do ka-
bli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z izolacją do kabli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żarówkami oświe-
tleniowymi LED, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ża-
rówkami oświetleniowymi LED, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z świetlówkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z świetlówkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z aparaturami, urządzeniami i kablami do zasto-
sowania w elektryce, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z aparaturami, urządzeniami i kablami do zastosowania 
w elektryce, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z apa-
raturami, urządzeniami do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z apara-
turami, urządzeniami do sterowania przepływu energii elek-
trycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparatura-
mi, urządzeniami do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z apara-
turami, urządzeniami do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szafkami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z szafkami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ogranicznikami metalowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ogranicznikami metalowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ogranicznikami napięcia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogranicznikami na-
pięcia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami 
odgromowymi [piorunochrony], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami odgromowymi [piorunochrony], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronną odzieżą 
roboczą [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ochronną odzieżą roboczą 
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży 
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detalicznej w związku z elektronarzędziami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z elektronarzędziami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z miernikami elektronicznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z miernikami elektronicznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukarkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z drukarkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wytłaczarkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wytłaczarkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z bateriami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bateriami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z ładowarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ła-
dowarkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzę-
dziami rolniczymi, ogrodniczymi i do kształtowania krajobra-
zu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami rol-
niczymi, ogrodniczymi i do kształtowania krajobrazu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grillami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grillami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z domofonami falowodowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z domofonami falowodowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku wyciągami [wentylacją], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku wyciągami [wentyla-
cją], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogrzewaczami 
powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogrze-
waczami powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z instalacjami alarmowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami alarmowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z urządzeniami elektronicznymi do mo-
nitoringu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami elektronicznymi do monitoringu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami urządzeniami foto-
woltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami urządzeniami 
fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z fotowoltaicznymi urzą-
dzeniami i instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z fotowoltaicznymi urządzeniami i instalacjami do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zaworami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zaworami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z czujnikami dymu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czujnikami dymu, 37 Usługi elektryków.

(210) 534832 (220) 2021 10 04
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta Caffettino COFFEE DRINK SMAK WANILIOWY 

IRISH CREAM z belgijską czekoladą

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 05.11.13, 
05.05.19, 11.03.03

(510), (511) 30 Aromaty do napojów, Aromaty kawowe, Aro-
maty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Artykuły spożyw-
cze ze zbóż, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spo-
żywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, De-
sery czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe do przygotowy-
wania napojów, Ekstrakty kawowe do spożycia przez ludzi, 
Ekstrakty kawowe do użytku jako substytut kawy, Ekstrakty 
z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty 
z kawy, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przygo-
towywania napojów, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
Gotowe napoje kawowe, Kakaowe napoje, Kawa, Kawa aro-
matyzowana, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej, 
Koncentraty kawy, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, 
Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mie-
szanki kawy słodowej i kakao, Napoje czekoladowe, Napoje 
czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje 
kawowe, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Na-
poje na bazie substytutów kawy, Napoje o smaku czekolado-
wym, Napoje składające się głównie z kawy, Napoje sporzą-
dzane z kawy, Napoje w proszku zawierające kakao, Napoje 
zawierające czekoladę, Preparaty do sporządzania napojów 
na bazie kawy, Preparaty do sporządzania napojów o sma-
ku czekoladowym, Preparaty do sporządzania napojów 
czekoladowych o smaku kawy mokka, Preparaty w proszku 
zawierające kakao do sporządzania napojów, Torebki z kawą, 
Wyroby z kakao.

(210) 534914 (220) 2021 10 04
(731) INŻYNIERSKA AGENCJA PROJEKTOWO- 

-BUDOWLANA ENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENIX

(531) 27.05.17, 27.05.01, 26.05.01, 26.04.01, 07.05.11, 29.01.13
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Armatura bezpieczeń-
stwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz prze-
wodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna 
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Dywany podgrze-
wane elektrycznie, Elektryczne ogrzewacze stóp, Grzałki 
nurnikowe, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje 
do dystrybucji wody, Instalacje do ogrzewania wodnego, In-
stalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia do suszenia, Insta-
lacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Kaloryfery 
elektryczne, Koce elektryczne, nie do celów medycznych, 
Krany, Lampy elektryczne, Lampy oświetleniowe, Lampy ul-
trafioletowe, nie do celów medycznych, Łazienkowe instala-
cje wodno-kanalizacyjne, Nawilżacze do grzejników central-
nego ogrzewania, Nawilżacze powietrza, Oprawki do lamp 
elektrycznych, Osuszacze powietrza, Piece [urządzenia 
grzewcze], Podgrzewacze wody, Promiennikowe ogrzewa-
cze do pomieszczeń, Rury kotłowe centralnego ogrzewania, 
Suszarki do prania, elektryczne, Urządzenia do ogrzewania, 
Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub ga-
zowe, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Urządzenia 
do oświetlania z pomocą diod elektroluminescencyjnych 
[LED], Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia 
i instalacje do suszenia, Urządzenia i instalacje oświetlenio-
we, Urządzenia na gorące powietrze, Zaślepki do grzejni-
ków, Zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], 
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Żarniki elektryczne do ogrzewania, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Dekoracja wystaw skle-
powych, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom i wyborze towarów i usług, Orga-
nizowanie targów handlowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Wyceny handlowe, Wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], Wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, 37 Malowanie, Montaż i napra-
wa instalacji grzewczych, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi hydrauliczne, Zabezpieczanie przed korozją, 42 Bada-
nia naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie 
budownictwa, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania 
w dziedzinie spawania, Kontrola jakości, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projek-
towanie opakowań, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, Usługi inżynieryjne, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 534920 (220) 2021 10 06
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

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

(210) 534923 (220) 2021 10 06
(731) BĘBEN RAFAŁ RAF-POL, Więcki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITOCalc

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.14, 29.01.13
(510), (511) 1 Wapno rolnicze, Wapno do użytku w rolnic-
twie, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy dla gleb, Nawozy i pro-
dukty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, 19 Wapno nawo-
zowe.

(210) 534968 (220) 2021 10 07
(731) GWD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Collect Your Passions
(510), (511) 16 Odbitki, Rysunki, Sztychy, ryty [grawiura], 
Reprodukcje obrazów, Fotografie [wydrukowane], Odbitki 
artystyczne graficzne, Plakaty reklamowe, Oprawione pla-
katy, Biuletyny informacyjne, Czasopisma z plakatami, Afisze, 
plakaty, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Kalendarze 
ścienne, Wykresy ścienne, 40 Drukowanie wzorów dla osób 

trzecich, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzo-
rów na odzież, Cyfrowe polepszanie zdjęć, Usługi cyfrowego 
drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, 
Cyfrowe odnawianie fotografii, Powiększanie prac graficz-
nych, Druk typograficzny, Drukowanie offsetowe, Drukowa-
nie szablonów, Nadruk wzorów na płytki dywanowe, Druko-
wanie wzorów na dywanach, Nadruk wzorów na pokryciach 
ściennych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadruk wzorów 
na pokryciach podłogowych, Obróbka zdjęć fotograficz-
nych, Drukowanie zdjęć, Przetwarzanie przeźroczy i druków, 
Drukowanie fotograwiury, Fotograwiura, Drukowanie portre-
tów, Usługi wykańczania druków [introligatorstwo], Usługi 
wykańczania druków [cięcie], Usługi wykańczania druków 
[składanie], Usługi wykańczania druków, Drukowanie, Dru-
kowanie reklam, Drukowanie książek, Drukowanie znaczków, 
Reprodukcja dzieł muzealnych, Reprodukcja odbitek foto-
graficznych, Reprodukcja przezroczy fotograficznych, Usługi 
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Nadruko-
wywanie koszulek z krótkim rękawem, Przenoszenie odbitek 
fotograficznych, 45 Usługi serwisów społecznościowych 
online, Usługi organów nadających uprawnienia, Licencjo-
nowanie własności intelektualnej.

(210) 534978 (220) 2021 10 07
(731) ROROHIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.17, 27.05.01, 24.17.25, 07.01.08, 29.01.11, 29.01.02
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wy-
najem zakwaterowania [mieszkania], Usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym, Wynajem biur do coworkingu, Za-
rządzanie nieruchomością, 43 Pensjonaty, Usługi hotelowe, 
Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy.

(210) 534995 (220) 2021 10 08
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jutrzenka Familijne

(531) 27.05.01, 01.03.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 
słodycze, wyroby czekoladowe, czekoladki, wafelki, wafelki 
w polewie czekoladowej, wafelki z nadzieniem, wafle jadal-
ne, ciastka, herbatniki, batony.

(210) 535038 (220) 2021 10 08
(731) KRAVCHYNSKA IULIIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) FACETUNING
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, 44 Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 535040 (220) 2021 10 09
(731) BADURA EWELINA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GeoAudyt

(531) 29.01.15, 24.17.24, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.17, 27.03.15, 16.03.17

(510), (511) 45 Doradztwo prawne.

(210) 535045 (220) 2021 10 10
(731) KSIĄŻEK CLAUDIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KSIĄŻEK INVESTMENTS
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie, organizacja i admini-
stracja w biznesie, prace biurowe (usługi finansowy-mone-
tarne), bankowe usługi ubezpieczeniowe, usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, usługi reklamowe, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności 
handlowej, Prace biurowe: tworzenie i dystrybucja mate-
riałów reklamowych (np. plakatów, druków, broszur, ulotek 
reklamowych, materiałów piśmienniczych, prospektów, 
statutów), materiały reklamowe (uaktualnianie), reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie 
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi w za-
kresie badania rynku i opinii publicznej, 36 Działalność 
finansowa, Działalność monetarna: tworzenie funduszy 
inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 
reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, działalność fi-
nansowa, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, doradztwo 
w zakresie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo w zby-
waniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub 
tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie 
funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, dystry-
bucja funduszy inwestycyjnych, inwestowanie na rynku 
kapitałowym, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów 
wartościowym na zlecenie, zarządzanie aktywami na zlece-
nie, badanie rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, 
badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo orga-
nizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie or-
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą, usługi developerskie w zakresie: organizacji i za-
rządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użyt-
kowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, 

lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania 
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomo-
ści celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, 
37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym 
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów bu-
dowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów 
budowlano - mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty 
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, kon-
strukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką 
i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem 
wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, wykony-
wanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, wyko-
nywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalo-
wanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych 
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycz-
nych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokana-
lizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu budow-
lanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo 
budowlane, informacja o powyższych usługach, 42 Nauko-
we i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie 
analiza przemysłowa badania przemysłowe i usługi w za-
kresie projektowania przemysłowego usługi kontroli jakości 
i uwierzytelniania projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, usługi developerskie w zakresie 
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architekto-
nicznego i technologicznego, projektowanie konstrukcji, 
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie 
architektury, planowania urbanistycznego, badania, eks-
pertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficz-
ne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, plano-
wanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osie-
dli, informacja o powyższych usługach, 45 Usługi prawne, 
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia prywatnej społeczne usługi świadczone 
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnego osób.

(210) 535063 (220) 2021 10 11
(731) KRZYŻANIAK ŁUKASZ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF DRIVER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.15, 
26.04.18, 26.04.22, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24

(510), (511) 39 Transport lądowy osób, Usługi w zakresie 
transportu drogowego dla osób, Usługi transportowe.
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(210) 535075 (220) 2021 10 11
(731) SELECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECO LOGISTICS

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Spedycja, Transport samochodowy, Trans-
port lądowy, Transport kontenerowcami, Transport morski, 
Transport wodny, Transport drogowy, Transport towarów, 
Transport powietrzny, Transport kolejowy, Przechowywanie 
towarów pod zamknięciem celnym, Przechowywanie pod 
zamknięciem celnym, Magazynowanie celne, Składowanie 
towarów, Składowanie kontenerów, Składowanie towarów 
w magazynach, Usługi w zakresie obsługi ładunków impor-
towych i eksportowych.

(210) 535076 (220) 2021 10 11
(731) POLSKI INSTYTUT ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 

I SPORTU, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI INSTYTUT ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 

I SPORTU

(531) 03.07.02, 02.01.08, 18.04.11, 02.09.01, 14.05.23, 26.01.01, 
26.01.14, 26.01.16, 01.17.11, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.01

(510), (511) 41 Kształcenie kadr w zakresie kultury fizycznej, 
Organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń dla służb ratow-
niczych, szkoleń zawodowych w zakresie trenera, instruktora 
sportu i rekreacji ruchowej, Organizowanie i przeprowadza-
nie obozów sportowych, imprez rekreacyjnych, sportowych, 
edukacyjnych, akcji profilaktyczno-edukacyjnych, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Tworzenie 
materiałów edukacyjnych i informacyjnych, Usługi obrazo-
wania fotograficznego i wideo za pośrednictwem drona, 
Nauczanie, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji.

(210) 535079 (220) 2021 10 11
(731) KRAINA PIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA PIWA

(531) 01.05.01, 01.05.02, 26.11.01, 26.11.25, 26.04.01, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej i internetowej następujących towarów: piwo i produkty 
piwowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do pro-
dukcji piwa, piwo smakowe, piwo korzenne, napoje bezalko-
holowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwo o małej zawartości 
alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 535081 (220) 2021 10 11
(731) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) HAZY MORNING
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na ba-
zie piwa, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Piwa smako-
we, Korzenne piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
Piwo słodowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
Drinki na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo 
bezalkoholowe, Piwo rzemieślnicze.

(210) 535093 (220) 2021 10 12
(731) PRENETA HUBERT HP INVESTMENTS, Rudna Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZANIMKUPISZ.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04, 27.05.25
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji handlowych za pośrednictwem kompu-
terowej bazy danych, Dostarczanie informacji handlowych, 
Gromadzenie informacji handlowych, Informacje na temat 
sprzedaży produktów, Nabywanie informacji handlowych, 
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Opracowywanie in-
formacji handlowych, Opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, Promowanie działalności go-
spodarczej, Prowadzenie pokazów handlowych, Reklama 
i marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie działalnością han-
dlową, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, 38 Przekazywanie informacji za pomocą 
środków elektronicznych, Zapewnianie dostępu do baz da-
nych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapew-
nianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu.

(210) 535095 (220) 2021 10 12
(731) ZBOŻEŃ JADWIGA PROFIDENT SPRZĘT I MATERIAŁY 

DENTYSTYCZNE, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENDO GAME
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 
26.01.06, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 41 Zapewnianie kursów ustawicznego kształ-
cenia w dziedzinie stomatologii, Usługi nauczania związane 
z branżą stomatologiczną.

(210) 535096 (220) 2021 10 12
(731) ZBOŻEŃ JADWIGA PROFIDENT SPRZĘT I MATERIAŁY 

DENTYSTYCZNE, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) HERO ENDO
(510), (511) 41 Usługi nauczania związane z branżą stoma-
tologiczną, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia 
w dziedzinie stomatologii.

(210) 535099 (220) 2021 10 11
(731) CHOJNOWSKA-TUZIN KATARZYNA TWIGA BEAUTY, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) twiga beauty
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Kosme-
tyki kolorowe, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjo-
nalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Maski 
kosmetyczne, Mleczka kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, 
Mydła kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Olejki mineral-
ne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki 
do samoopalania, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do ma-
kijażu, Płynne kremy [kosmetyki], Preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], Kosmetyki do włosów, Kosmetyczne preparaty 
fryzjerskie, Kosmetyczne środki nawilżające, Kremy kosme-
tyczne odżywcze, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy do ciała [kosmety-
ki], Kosmetyki w formie olejków, Preparaty kosmetyczne 
do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Środki nawilżające do twa-
rzy [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], 
Maści do celów kosmetycznych, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Pianki kosmetyczne za-
wierające środki chroniące przed słońcem, Kremy kosme-
tyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Preparaty kosme-
tyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty zapachowe, Pre-
paraty toaletowe, Preparaty myjące, Preparaty wybielające, 
Preparaty do włosów, Preparaty do kąpieli, Preparaty pod 
prysznic, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty wybiela-
jące do zębów, Środki czyszczące, Chusteczki zawierające 
preparaty czyszczące, Chusteczki nasączone preparatami 
czyszczącymi, Środki czyszczące do usuwania plam, Pre-
paraty czyszczące w postaci pianek, Substancje czyszczą-
ce do użytku domowego, Preparaty czyszczące do użytku 
osobistego, Środki czyszczące do użytku domowego, Środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki czysz-
czące w sprayu do użytku domowego, Płyny oczyszczają-
ce, Płyn do kąpieli, Płyn do twarzy, Płyny do czyszczenia, 
Płyny do mycia, Płyny do prania, Mydła w płynie, Nielecz-
nicze płyny do oczyszczania skóry, Środki toaletowe, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Środki zapachowe do celów 
domowych, Naturalne środki perfumeryjne, Naturalne 
olejki eteryczne, Skrobie naturalne do prania, Olejki natu-
ralne do celów kosmetycznych, Naturalne olejki do celów 
oczyszczających, 21 Aplikatory do makijażu, Aplikatory ko-
smetyczne, Buteleczki, Dozowniki do kosmetyków, Dozow-

niki kremów do pielęgnacji skóry, Dozowniki mydła, Etui 
na grzebienie, Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, 
Gąbki, Gąbki do ciała, Gąbki kosmetyczne, Gąbki do kąpie-
li, Grzebienie, Grzebyki do rzęs, Kosmetyczki na przybory 
toaletowe, Kosmetyczki z wyposażeniem, Kosmetyczne 
puderniczki [kompakty], Kosmetyczne szpatułki do użytku 
z produktami do depilacji, Myjki złuszczające do skóry ciała, 
Naturalne gąbki morskie, Szczoteczki do paznokci, Pędzelki 
do makijażu, Pędzelki do ust, Pędzle kosmetyczne, Pojem-
niki na kosmetyki, Pojemniki na pędzelki, Pojemniki przy-
stosowane do przechowywania przyborów toaletowych, 
Przybory do celów kosmetycznych, Przybory kosmetycz-
ne, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, 
Przyrządy do demakijażu, Przyrządy ręczne do nakładania 
kosmetyków, Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do oczysz-
czania skóry, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki do rzęs, 
Szczoteczki do tuszu do rzęs, Szczotki do włosów, Waciki 
do peelingu twarzy, 35 Usługi sklepu detalicznego online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi 
oraz przyborami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.

(210) 535104 (220) 2021 10 11
(731) JOHN JAKUB, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTRA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.05, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 29.01.13

(510), (511) 39 Drogowe usługi transportowe w zakresie 
przewozu ładunków samochodami, Transport samochodo-
wy, Transport przedmiotów wartościowych, Transport mebli, 
Spedycja, Pośrednictwo w transporcie, Rezerwacja transpor-
tu, Informacja o transporcie, Usługi tranzytowe, Przewożenie 
ładunków, Przewóz samochodami ciężarowymi, Fracht, Po-
średnictwo frachtowe, Dostarczanie towarów, Dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie.

(210) 535105 (220) 2021 10 11
(731) BŁAUT ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) FARBIELKA
(510), (511) 20 Tace niemetalowe, Meble, Modele [ozdoby] 
wykonane z żywicy syntetycznej, Modele figurek [ozdoby] 
z syntetycznej żywicy, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdo-
by i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 
Statuetki z żywicy, Figurki z żywicy, Figurki z żywicy odle-
wane na zimno, Szkatułki, Figurki wykonane z tworzyw 
sztucznych, Miski z tworzyw sztucznych, Ozdoby na przy-
jęcia z tworzyw sztucznych, Ozdoby stołowe z tworzyw 
sztucznych, Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Ta-
blice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby 
artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Statuetki 
wykonane z żywic syntetycznych, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet takich towarów jak: biżuteria, zegary, tace nieme-
talowe, meble, modele [ozdoby] wykonane z żywicy syn-
tetycznej, modele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, 
statuetki z żywicy, figurki z żywicy, figurki z żywicy odle-
wane na zimno, szkatułki, figurki wykonane z tworzyw 
sztucznych, miski z tworzyw sztucznych, ozdoby na przy-
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jęcia z tworzy w sztucznych, ozdoby stołowe z tworzyw 
sztucznych, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, ta-
blice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych, wyroimy 
artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, statuetki wy-
konane z żywic syntetycznych, szkatułki na biżuterię, kartki 
okolicznościowe, zaproszenia, okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], zakładki do książek, tace do użytku domowe-
go, naczynia, podstawki z tworzyw sztucznych pod naczy-
nia, podstawki z tworzyw sztucznych pod szklanki, deski 
do krojenia do użytku kuchennego, garnki, miski z tworzy 
w sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], 
podstawki stołowe pod naczynia, półmiski [tace], talerze 
z tworzyw sztucznych.

(210) 535106 (220) 2021 10 12
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 535107 (220) 2021 10 12
(731) PINCZER ŻANETA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BESKID RESORT

(531) 05.01.10, 05.01.16, 06.01.02, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Domy turystyczne, pensjonaty, hotele, re-
zerwacja miejsc w domach turystycznych, pensjonatach 
i hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, rezerwacja kwater na pobyt cza-
sowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, orga-
nizowanie obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na po-
siedzenia.

(210) 535112 (220) 2021 10 11
(731) PAPARAZZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) paparazzi.clinic
(510), (511) 10 Lasery do celów medycznych, 44 Chirurgia 
plastyczna, Salony piękności, Kliniki medyczne.

(210) 535113 (220) 2021 10 11
(731) PAPARAZZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paparazzi laser & beauty

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Lasery do celów medycznych, 44 Chirurgia 
plastyczna, Salony piękności, Kliniki medyczne.

(210) 535121 (220) 2021 10 12
(731) FARBOTKA PAVEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME GRACE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.01, 07.01.08
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 535124 (220) 2021 10 12
(731) GUZIŃSKI ANDRZEJ TOP-KEY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TOP-KEY

(531) 02.09.14, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie bizne-
sowe, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramo-
wanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Kamery do telewizji 
przemysłowej, Kamery na podczerwień, Kamery termowi-
zyjne, Sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, Alarmy, 
Alarmy centralne, Serwery internetowe, Programy kompute-
rowe do korzystania z Internetu i sieci www, 35 Analiza da-
nych biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Dostarczanie biznesowych i handlowych 
informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, 37 In-
stalacja kabli do dostępu do Internetu, Aktualizacja kompu-
terowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego.

(210) 535125 (220) 2021 10 12
(731) KRÓL GRZEGORZ, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PW PASEK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 27.05.17
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drobne 
wyroby metalowe, Metalowe materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe po-
jemniki i artykuły do transportu i pakowania, Prefabrykowane 
konstrukcje metalowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Budowa 
i konserwacja rurociągów, Budowa zakładów przemysło-
wych, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzy-
staniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, 
Instalacja izolacji rur, Instalacja gazociągów i wodociągów, 
Instalacja gazociągów, Instalacja elektrycznego ogrzewania 
towarzyszącego, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja 
prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja prze-
mysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przewodów 
wodociągowych, Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja 
rurociągów przemysłowych, Instalacja rusztowań budowla-
nych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu 
do automatyki budynkowej, Instalacja systemów do zbierania 
wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania 

wody deszczowej, Instalacja systemów do gromadzenia wody 
deszczowej, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja 
systemów ochrony przed piorunami, Instalacja systemów od-
prowadzania ciepła, Instalacja systemów ochrony środowiska, 
Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Instalacja systemów wyciągowych dymu, Instalacja urządzeń 
do chłodzenia, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja 
urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instala-
cja uziemienia elektrycznego, Instalacja zbiorników na wodę 
deszczową, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
Instalowanie urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń 
zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych 
ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych w budynkach, Instalowanie wykładzin rurowych 
w przejściach, Instalowanie wyposażenia budynków, Wyna-
jem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórko-
wego, czyszczącego i konserwacyjnego, Instalacja aktywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja konstrukcji tymcza-
sowych na wystawy handlowe, Instalacja maszyn, Instalacja 
maszyn przemysłowych, Instalacja narzędzi na placach bu-
dowy, Instalacja odgromników, Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpoża-
rowej, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Insta-
lacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja rur 
okładzinowych, przewodów rurowych i przewodów wiertni-
czych w szybach naftowych, Instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach miesz-
kalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłu-
mienia ognia, Instalacja szamb, Instalacja urządzeń elektrycz-
nych i generatorów prądu, Instalowanie generatorów prądu, 
Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, Insta-
lowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie 
obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie powłok 
ognioodpornych, Instalowanie rynien, Izolacja rur, Izolacja 
rurociągów, Izolowanie rurociągów, 39 Pakowanie i składo-
wanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, 
Transport, Usługi wynajmu związane z transportem i maga-
zynowaniem, 42 Usługi w zakresie projektowania, Analizy 
wykonalności projektu, Usługi artystów grafików, Doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, Projektowanie kon-
strukcyjne, Oceny techniczne związane z projektowaniem, 
Usługi projektowania, Doradztwo projektowe, Doradztwo 
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo 
w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo w zakre-
sie projektowania konstrukcyjnego, Planowanie i projekto-
wanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, Projektowanie budowlane, Pro-
jektowanie budynków.

(210) 535146 (220) 2021 10 13
(731) G-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g-art



Nr  ZT46/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama 
i usługi reklamowe.

(210) 535191 (220) 2021 10 12
(731) STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO 

SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eterno SMAK RODZINNEJ PASJI

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 4 Świece i knoty do oświetlenia, długie cienkie 
świece, knoty, knoty do lamp, knoty do świec, knoty do za-
palania, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], ozdoby 
choinkowe do oświetlania [lampki], świece, świece do lam-
pek nocnych, świece do oświetlenia, świece i knoty do świec 
w celu oświetlenia, świece łojowe, świece o kształtach owo-
ców, świece o zapachu piżma, świece okolicznościowe, świe-
ce perfumowane, świece pływające, świece pochłaniające 
dym, świece sojowe, świece stołowe, świece w puszkach, 
świece wotywne, świece zapachowe, świece zawierające 
środki do odstraszania owadów, świeczki, świeczki do deko-
racji ciast, świeczki do podgrzewaczy, świeczki używane jako 
lampki nocne, wosk pszczeli do produkcji świec, woski palne, 
woski zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
zestawy świeczek, znicze nagrobne, nieelektryczne, Świateł-
ka nocne [świeczki].

(210) 535209 (220) 2021 10 14
(731) DOM 3E REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM3E REALIZACJE

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.06
(510), (511) 35 Reklama budynków, domów, konstrukcji 
budowlanych, 36 Prowadzenie działalności inwestycyjnej 
w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwe-
stycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów 
budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprze-
daży wybudowanych lokali i domów, Sprzedaż budynków, 
domów, konstrukcji budowlanych, 37 Usługi w zakresie: bu-
downictwa oraz prowadzenia działalności deweloperskiej 
w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów miesz-
kalnych, usług wykończeniowych, budowa lokali mieszka-
niowych i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano - wy-
kończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 Projektowanie 

architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projek-
towanie instalacji budowlanych, projektowanie ogólnobu-
dowlane, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych.

(210) 535210 (220) 2021 10 14
(731) POLNIK PIOTR, Marklowice
(540) (znak słowny)
(540) BIOZYT
(510), (511) 1 Biostymulatory roślin, Biostymulatory stano-
wiące preparaty odżywcze dla roślin, Dodatki glebowe, Do-
datki glebowe [nawożenie], Kompost organiczny, Komposty 
do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, Materiały popra-
wiające kondycję gleby, Materiały włókniste do użytku jako 
nawóz, Materiały włókniste do użytku jako środki uzdatnia-
jące glebę, Mineralne preparaty do użyźniania gleby, Mulcz 
do wzbogacania gleby [nawóz], Mulcz do wzbogacania gle-
by do użytku w ogrodnictwie, Mulcz do wzbogacania gle-
by do użytku w rolnictwie, Naturalne i syntetyczne czynniki 
wspomagające wzrost roślin, Nawozy biologiczne, Nawozy 
biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy na-
turalne, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników 
dla ogrodnictwa, Nawozy organiczne, Nawozy z dużą ilością 
substancji odżywczych, Nawozy złożone, Niechemiczne bio-
nawozy, Preparaty do nawożenia gleby, Preparaty do regula-
cji wzrostu roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, Preparaty 
odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające kondycję gleby, 
Preparaty z mikroelementów dla roślin, Środki do uzdatniania 
gleby do kontroli wzrostu produktów ogrodniczych, Środki 
do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, 
Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produk-
tów ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania 
wzrostu produktów rolnych, Substancje do pobudzania wzro-
stu roślin, Substancje do poprawy stanu gleby, Substancje 
do regulacji wzrostu roślin, Substancje do stabilizowania ziemi.

(210) 535227 (220) 2021 10 14
(731) ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Strongman
(510), (511) 28 Czerpaki do połowu ryb, haczyki wędkar-
skie, kołowrotki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie, spławiki 
do wędkarstwa, pływaki do wędkarstwa, przynęty stosowa-
ne w wędkarstwie-sztuczne, strzelby harpunowe, wabiki dla 
rybołówstwa, wędki do łowienia, drobny sprzęt wędkarski.

(210) 535231 (220) 2021 10 14
(731) SHOES FOR FUN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLIPPERS FAMILY HAND MADE SHOES

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie dla dzieci, Obuwie męskie, 
damskie i młodzieżowe, Pantofle domowe, Kapcie, Kalosze, 
Drewniaki, Baletki, Obuwie tekstylne i z tworzyw sztucznych, 
Obuwie sportowe, 28 Gry i zabawki dla dzieci ujęte w tej 
klasie, 35 Reklama, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
Usługi sprzedaży internetowej w zakresie obuwia, odzieży 
dla dzieci oraz gier i zabawek.
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(210) 535232 (220) 2021 10 14
(731) DUDA PIOTR PERFUMY ANGEL, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AngeLove

(531) 01.07.06, 01.01.03, 04.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Perfumy, środki perfumeryjne i dezodoran-
ty, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, 
ciała i włosów, Mydła, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, 
środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do aromatyzacji 
pomieszczeń.

(210) 535236 (220) 2021 10 14
(731) BUJARSKA-CISZEK JOANNA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1704 NAKOMIADY PAŁAC MANUFAKTURA

(531) 24.09.02, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 21 Porcelana ozdobna, Statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Porcelana, 43 Usługi 
hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, 
Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, domy 
gościnne, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Restau-
racje dla turystów, Restauracje serwujące wykwintne artyku-
ły spożywcze, Restauracje z grillem.

(210) 535269 (220) 2021 10 14
(731) GÓRSKI SERGIUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 77

(531) 27.07.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, Środki wybielające i inne substan-

cje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, 5 Dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne i półszlachetne, Przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, 18 Skóry zwierzęce, Walizki i torby, 
Parasolki i parasole, Laski, Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 
Obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 24 Tekstylia i imitacje 
tekstyliów, Bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z materia-
łów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i admi-
nistracja w biznesie, Prace biurowe, 41 Nauczanie, Kształce-
nie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.

(210) 535270 (220) 2021 10 14
(731) GÓRSKI SERGIUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7MORE7

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, Środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, 5 Dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, Przyrządy zegarmi-
strzowskie i chronometryczne, 18 Skóra i imitacje skóry, Skó-
ry zwierzęce, Walizki i torby, Parasolki i parasole, Laski, Bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, Obroże, smycze i ubrania dla 
zwierząt, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów, Bielizna stołowa 
i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Reklama, 
Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace 
biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 535271 (220) 2021 10 14
(731) GÓRSKI SERGIUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7MORE7 77

(531) 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, Środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, 5 Dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, Przyrządy zegarmi-
strzowskie i chronometryczne, 18 Skóra i imitacje skóry, Skó-
ry zwierzęce, Walizki i torby, Parasolki i parasole, Laski, Bicze, 
uprzęże i wyroby rymarskie, Obroże, smycze i ubrania dla 
zwierząt, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów, Bielizna stołowa 
i pościelowa, Zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
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sztucznych, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Reklama, 
Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace 
biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 535341 (220) 2021 10 18
(731) CAPUTA PIOTR, Paczków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOSSO

(531) 26.05.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
8 Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Narzę-
dzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia 
ręczne, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym.

(210) 535346 (220) 2021 10 18
(731) GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koherencja

(531) 02.09.01, 02.09.25, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Nagrane pro-
gramy gier komputerowych, Oprogramowanie gier elek-
tronicznych, Programy do interaktywnych gier multimedial-
nych, Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia 
w urządzeniach mobilnych, Edukacyjne aplikacje kompute-
rowe, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Publikacje 
elektroniczne, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Publi-
kacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zawierające gry, 28 Gry, Gry-łamigłówki, Gry towarzyskie, 
Gry elektroniczne, Gry planszowe, Gry karciane, Gry quizowe, 
Karty do gry i gry w karty, Karty do gry.

(210) 535349 (220) 2021 10 19
(731) INVEST AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Karwia

(540) (znak słowny)
(540) KONKOL
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Chleb i bułki, Pieczywo, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, torty i ciasteczka, Ciastka luzem 
na wagę, Słodycze, Pieczywo cukiernicze, Wyroby piekar-
nicze mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Lody, Ciasto 
na wypieki, Kanapki, 43 Kafeterie, Kawiarnie, Cukiernie, Bary 
szybkiej obsługi, Koktajlbary, Restauracje, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Przygotowanie i dostarczanie 

żywności i napojów na zamówienie, Organizowanie przyjęć 
gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Catering.

(210) 535350 (220) 2021 10 19
(731) INVEST AL PIEKARNIA-CUKIERNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Karwia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA AL KONKOL OD 1985 CUKIERNIA

(531) 09.01.10, 25.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Chleb i bułki, Pieczywo, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, torty i ciasteczka, Ciastka luzem 
na wagę, Słodycze, Pieczywo cukiernicze, Wyroby piekar-
nicze mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Lody, Ciasto 
na wypieki, Kanapki, 43 Kafeterie, Kawiarnie, Cukiernie, Bary 
szybkiej obsługi, Koktajlbary, Restauracje, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Przygotowanie i dostarczanie 
żywności i napojów na zamówienie, Organizowanie przyjęć 
gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Catering.

(210) 535354 (220) 2021 10 18
(731) RADOMSKI DANIEL P.P.H.U. BUDMET, Czarnków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDMET

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Ciesielstwo, Malowanie, Mu-
rarstwo, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, Usługi dekarskie, 
Odśnieżanie, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czysz-
czenie budynków od zewnątrz.

(210) 535366 (220) 2021 10 18
(731) ANDO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starkówiec Piątkowski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAF

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze.

(210) 535369 (220) 2021 10 18
(731) ZACHODNIA KORPORACJA FINANSOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Kostrzyn nad Odrą

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Harmony RESORT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 36 Wynajem nieru-
chomości.

(210) 535396 (220) 2021 10 19
(731) KRUPA SZYMON SPEED TRADER, Wągrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) car safety

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.09, 24.01.03
(510), (511) 7 Filtry samochodowe zawarte w tej klasie, Pom-
py jako części pojazdów, Filtry oleju do silników, Filtry do silni-
ków, Filtry powietrza do silników samochodowych, Filtry pali-
wa do silników pojazdów, Pompy jako części maszyn lub silni-
ków, Pompy olejowe do silników pojazdów lądowych, Pompy 
olejowe do pojazdów lądowych, Pompy paliwowe do pojaz-
dów lądowych, Pompy paliwowe do pojazdów mechanicz-
nych, 11 Oświetlenie samochodowe, Lampy samochodowe, 
Lampy LED samochodowe, Samochodowe lampy do jazdy 
dziennej, Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej, Żarówki sa-
mochodowe LED, Żarówki samochodowe, Oświetlenie kseno-
nowe, Lampy warsztatowe, Lampy robocze, Lampy off-road, 
Reflektory samochodowe, Lampy przeciwmgielne, 12 Części 
samochodowe, Akcesoria samochodowe, Pokrowce na samo-
chody, Czujniki samochodowe, Czujniki parkowania, Systemy 
parkowania do pojazdów, Siłowniki maski, Siłowniki bagażni-
ka, Zawieszenia samochodowe, Amortyzatory zawieszenia 
w pojazdach, Ramki tablicy rejestracyjnej, Amortyzujące reso-
ry, Sprężyny do samochodów, Drzwi do pojazdów, Antypo-
ślizgowe urządzenia do opon pojazdów, Bagażniki do pojaz-
dów, Błotniki, Ciężarki do wyważania kół pojazdów, Czopy osi 
pojazdów, Drążki skrętne do pojazdów, Łatki samoprzylepne 
do reparacji dętek, Fartuchy błotników, Hamulce do pojazdów, 
Człony hamulcowe do pojazdów, Klocki i szczęki hamulcowe 
do pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów, Obwody 
hydrauliczne do pojazdów, Karoserie samochodowe, Kie-
rownice do pojazdów, Klaksony ostrzegawcze do pojazdów, 
Klapy opuszczane jako części pojazdów, Koła pojazdów, Lu-
sterka wsteczne, Łańcuchy przeciwpoślizgowe, Łańcuchy 
napędowe do pojazdów lądowych, Obręcze kół pojazdów, 
Ogumienie do kół pojazdów, Korbowody do pojazdów lą-
dowych inne niż części silników, Korki do zbiorników paliwa 
(w tym gazu) w pojazdach, Kosze przystawne do pojazdów 
jednośladowych, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojaz-
dów, Łańcuchy sterownicze dla pojazdów lądowych, Stopnie 
nadwozi do pojazdów, Mechanizmy napędowe do pojazdów, 
Maski do silników samochodowych, Obręcze do piast kół, Kol-

ce do opon, Osie pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń 
w pojazdach, Piasty kół pojazdów, Podnoszone klapy skrzyni 
ładunkowej pojazdów, Poduszki powietrzne jako urządzenie 
bezpieczeństwa w samochodach, Podwozia pojazdów, Dachy 
składane do pojazdów, Pokrowce na pojazdy, Pokrowce na sie-
dzenia pojazdów, Pokrycia siodełek rowerów i motocykli, Po-
krywy na piasty kół, Pompy powietrzne jako akcesoria samo-
chodowe, Progi do pojazdów, Przeciwodblaskowe urządzenia 
do pojazdów, Przeciwsłoneczne rolety do pojazdów, Osłony 
do pojazdów, Przeciwwłamaniowe urządzenia do pojazdów, 
Przekładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, Przekład-
nie redukcyjne do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate 
do pojazdów lądowych, Przetworniki momentu obrotowego 
do pojazdów lądowych, Siedzenia do pojazdów, Skrzynie bie-
gów do pojazdów lądowych, Skrzynie ładunkowe wywrotko-
we dla ciężarówek, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Sygna-
lizatory jazdy wstecz do pojazdów, Szprychy kół pojazdów, 
Szyby do pojazdów, Śruby do pojazdów samochodowych, 
Tapicerka samochodowa, Turbiny do pojazdów samocho-
dowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Wentyle 
do opon i dętek pojazdów, Wycieraczki do szyb pojazdów, Za-
główki do siedzeń samochodowych, Zderzaki samochodowe, 
Złącza do pojazdów lądowych, Kierunkowskazy do pojazdów, 
Silniki do pojazdów lądowych i części do nich, Części i akce-
soria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
Pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku w pojazdach, Pasy 
bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne do pojaz-
dów, Poduszki powietrzne jako urządzenia bezpieczeństwa 
w samochodach, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki Diesla 
do pojazdów lądowych, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki 
do samochodów, Pompy na sprężone powietrze jako akceso-
ria do pojazdów, Pompy powietrzne jako akcesoria do pojaz-
dów, Pompy powietrza do samochodów, Układy zawieszenia 
do samochodów, Zawieszenia do pojazdów, Skrzynie ładun-
kowe wywrotkowe do pojazdów, Skrzynie ładunkowe wy-
wrotkowe do ciężarówek, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następują-
cych towarów: części i akcesoria do pojazdów, części i akceso-
ria do pojazdów lądowych, części i akcesoria samochodowe, 
filtry samochodowe, filtry do silników, filtry oleju do silników, 
filtry powietrza do silników samochodowych, filtry powietrza 
do pojazdów, pompy jako części pojazdów, pompy paliwowe 
do pojazdów, pompy olejowe do pojazdów, pompy olejowe 
do silników pojazdów, oświetlenie samochodowe, lampy sa-
mochodowe, lampy LED samochodowe, samochodowe lam-
py do jazdy dziennej, lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 
żarówki samochodowe LED, żarówki samochodowe, oświe-
tlenie ksenonowe, lampy warsztatowe, lampy robocze, lampy 
off-road, reflektory samochodowe, lampy przeciwmgielne, 
części samochodowe, akcesoria samochodowe, pokrowce 
na samochody, czujniki samochodowe, czujniki parkowania, 
systemy parkowania, siłowniki maski, siłowniki bagażnika, za-
wieszenie samochodowe, amortyzatory zawieszenia w po-
jazdach, ramki tablicy rejestracyjnej, amortyzujące resory, 
sprężyny do samochodów, drzwi do pojazdów, antypośli-
zgowe urządzenia do opon pojazdów, bagażniki do pojaz-
dów, błotniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, czopy osi 
pojazdów, drążki skrętne do pojazdów, łatki samoprzylepne 
do reparacji dętek, fartuchy błotników, hamulce do pojazdów, 
człony hamulcowe do pojazdów, klocki i szczęki hamulcowe 
do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, obwody 
hydrauliczne do pojazdów, karoserie samochodowe, kierow-
nice do pojazdów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów, kla-
py opuszczane jako części pojazdów, koła pojazdów, lusterka 
wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, obręcze kół pojazdów, ogumienie 
do kół pojazdów, korbowody do pojazdów lądowych inne niż 
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części silników, korki do zbiorników paliwa (w tym gazu) w po-
jazdach, kosze przystawne do pojazdów jednośladowych, 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, łańcuchy ste-
rownicze dla pojazdów lądowych, stopnie nadwozi do pojaz-
dów, mechanizmy napędowe do pojazdów, maski do silników 
samochodowych, obręcze do piast kół, kolce do opon, osie 
pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, 
piasty kół pojazdów, podnoszone klapy skrzyni ładunkowej 
pojazdów, poduszki powietrzne jako urządzenie bezpieczeń-
stwa w samochodach, podwozia pojazdów, dachy składane 
do pojazdów, pokrowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia 
pojazdów, pokrycia siodełek rowerów i motocykli, pokrywy 
na piasty kół, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
przeciwodblaskowe urządzenia do pojazdów, przeciwsło-
neczne rolety, przeciwsłoneczne rolety do pojazdów, osłony 
do pojazdów, przeciwwłamaniowe urządzenia do pojazdów, 
przekładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, przekład-
nie redukcyjne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate 
do pojazdów lądowych, przetworniki momentu obrotowego 
do pojazdów lądowych, siedzenia do pojazdów, skrzynie bie-
gów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe wywrotko-
we dla ciężarówek, sprzęgła do pojazdów lądowych, sygna-
lizatory jazdy wstecz do pojazdów, szprychy kół pojazdów, 
szyby do pojazdów, śruby do pojazdów samochodowych, 
tapicerka samochodowa, turbiny do pojazdów samocho-
dowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle 
do opon i dętek pojazdów, wycieraczki do szyb, zagłówki 
do siedzeń samochodowych, zderzaki samochodowe, złącza 
do pojazdów lądowych, kierunkowskazy do pojazdów, silniki 
do pojazdów lądowych i części do nich, poduszki powietrz-
ne do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy 
bezpieczeństwa do siedzeń pojazdów, pompy powietrzne 
do pojazdów, pompy powietrzne jako akcesoria samocho-
dowe, progi do pojazdów, pompy powietrzne jako akcesoria 
samochodowe,   układy zawieszenia do samochodów, zawie-
szenia do pojazdów, silniki samochodowe, skrzynie ładunko-
we wywrotkowe do pojazdów.

(210) 535430 (220) 2021 10 18
(731) HURTEXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CLICK

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 Biżuteria, 18 Torebki.

(210) 535438 (220) 2021 10 20
(731) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) USEME
(510), (511) 35 Casting [rekrutacja] wykonawców, Doradz-
twa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Doradztwo 
w zakresie rekrutacji personelu, Dostarczanie informacji do-
tyczących rekrutacji pracowników, Konsultacje w zakresie 
rekrutacji personelu, Konsultacja dotycząca rekrutacji w za-

kresie działalności gospodarczej, Ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, Profesjonalne usługi w zakresie re-
krutacji, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, 
Rekrutacja personelu do pomocy w biurze, Rekrutacja per-
sonelu informatycznego, Rekrutacja personelu tymczaso-
wego, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja 
personelu wyższego szczebla kierowniczego, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi dotyczące re-
krutacji kadry pracowniczej, Usługi reklamowe związane z re-
krutacją personelu, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży 
i marketingu, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi w za-
kresie rekrutacji personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, Ogłoszenia drobne, Fakturo-
wanie, Sporządzanie faktur, Usługi w zakresie fakturowania, 
Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, Zarządzanie konta-
mi, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, 
Pośrednictwo pracy (Biura -), Dystrybucja ogłoszeń reklamo-
wych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi ogłoszeniowe 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Wynajem 
przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń 
o pracę, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi re-
klamowe dotyczące usług finansowych.

(210) 535440 (220) 2021 10 20
(731) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) PUNCHDOWN
(510), (511) 38 Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwię-
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Emi-
sja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-
-per-view], Programy telewizyjne (Transmisja -), Transmisja 
danych, Transmisja cyfrowych programów audio i wideo 
przez światową sieć komputerową, Transmisja dźwięku, wi-
deo i informacji, Transmisja dźwięku za pośrednictwem in-
teraktywnych sieci multimedialnych, Transmisja informacji 
do celów biznesowych, Transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików 
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez 
światową sieć komputerową, Transmisja podkastów, Trans-
misja programów telewizyjnych, Transmisja strumieniowa 
danych, Transmisja strumieniowa imprez w zakresie sportów 
elektronicznych, Transmisja strumieniowa materiałów wideo 
w Internecie, Transmisja treści multimedialnych przez Inter-
net, Transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, 
Usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, 
41 Organizacja gier, Organizacja i prezentacja przedstawień 
na żywo, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja i prze-
prowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i prze-
prowadzanie zawodów sportowych, Organizacja imprez 
i konkursów sportowych, Organizacja imprez sportowych, 
Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja 
widowisk, Organizacja występów rozrywkowych na żywo, 
Prowadzenie treningów sztuk walki, Administrowanie [orga-
nizacja] zawodami, Organizacja zawodów w zapasach, Or-
ganizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie i pro-
wadzenie szkolnych zawodów sportowych, Organizowanie, 
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przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, 
Organizowanie zawodów e-sportowych, Organizowanie 
zawodów, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
Prowadzenie zawodów sportowych, Rozrywka w postaci 
zawodów bokserskich, Dostarczanie informacji dotyczących 
sportów motorowych, Dostarczanie informacji na temat ak-
tywności sportowych, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja 
sportowa, Informacje na temat sportu, Organizacja turniejów 
sportowych, Organizowanie i przeprowadzanie turniejów  
e-sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Organi-
zowanie konkursów sportowych.

(210) 535443 (220) 2021 10 20
(731) MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Skopanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lemoon HOUSE

(531) 05.03.13, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Obrazy i zdjęcia, Oprawki i ramki na zdjęcia 
lub obrazy, Afisze, plakaty, Podstawki pod szklanki, Plakaty, 
Serwetki papierowe, Papierowe ręczniki, Bielizna stołowa 
papierowa, Podkładki papierowe, Kalendarze, Artykuły biu-
rowe, Girlandy papierowe, Kartki, Kokardy papierowe, Pudeł-
ka z papieru lub kartonu, Stojaki do fotografii, Torby papie-
rowe, Artykuły piśmienne, Notesy, Notatniki, Reprodukcje 
graficzne, Rysunki, 20 Zasłony bambusowe, Haki do zasłon, 
Karnisze i szyny do zasłon, Zasłony dekoracyjne z koralików, 
Kółka do zasłon, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, 
Story wewnętrzne okienne, Poduszki, Rolki do zasłon, Szyny 
do zasłon, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, 
Wieszaki na zasłony, Zasłony z plecionek drewnianych, Ro-
lety okienne, w tym rolety wykonane z drewna, bambusu, 
papieru, Rolety materiałowe, Rolety termoizolacyjne, Rolety 
zaciemniające, Zaciski niemetalowe do mocowania rolet, 
Osprzęt i akcesoria z tworzyw sztucznych do rolet, Meble, 
Ramki na obrazy i fotografie, Lustra, Uchwyty przyssawkowe, 
Uchwyty do wanny, niemetalowe, Wieszaki do ubrań, Figurki 
z drewna, ratanu, z kości, Figurki z tworzyw sztucznych, Fi-
gurki z wosku i gipsu, Kosze niemetalowe, Kosze wiklinowe, 
21 Artykuły gospodarstwa domowego i przybory kuchen-
ne, Cedzaki do użytku domowego, Uchwyty na kosmetyki, 
Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty do szczotek toale-
towych, Wieszaki na ręczniki, Figurki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Kubki i uchwyty na kubki, Szklanki, 
Podkładki porcelanowe pod szklanki, Kosze na chleb, Ko-
sze na pranie, Kosze na rośliny, Kosze na śmieci, Pojemniki 
do kostek lodu, Półmiski, tace obrotowe, Tace na posiłki, Tace 
do użytku domowego, Młynki nieelektryczne, Dozowniki 
serwetek, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do deter-
gentów, Dozowniki do przypraw, Dozowniki do mydła, Mik-
sery domowe nieelektryczne, Szczotki do celów domowych, 
Rękawice kuchenne, Skrobaczki do użytku domowego, Ter-
moizolowane naczynia z ceramiki i szkła, Gąbki do naczyń, 
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Termosy, 
Atomizery do użytku domowego, Pojemniki do użytku do-
mowego i kuchennego, Miksery i urządzenia mieszające 
nieelektryczne, Wyciskacze do owoców, Suszarki do odzieży, 
24 Bielizna domowa, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzie-
ży, Bielizna pościelowa, Bielizna stołowa tekstylna, Bielizna 
stołowa niepapierowa, Bieżniki stołowe, Chusteczki do nosa 
tekstylne, Firanki, Tkaniny gipiurowe, Kapy i narzuty na łóżka, 

Kotary na drzwi, Koce, Pokrycia na materace, Materiały tek-
stylne nietkane, Pokrowce ochronne na meble, Moskitiery, 
Obrusy, Pokrycia mebli z tkanin i tworzyw sztucznych, Pod-
szewki, Pokrowce i poszewki na poduszki, Poszewki, Pościel, 
Prześcieradła, Kołdry, Kołderki z puchu, Ręczniki tekstylne, Rę-
kawice toaletowe, Serwetki tekstylne, Śpiwory jako poszwy 
zastępujące prześcieradła, Uchwyty do zasłon z materiałów 
tekstylnych, Zasłony tekstylne, Zasłony z surowców włókien-
nych lub tworzyw sztucznych, Tkaniny bawełniane, elastycz-
ne, obiciowe i wełniane, Ścierki do naczyń, 35 Sprzedaż de-
taliczna i hurtowa, także online zasłon, firanek, markiz i rolet, 
w tym akcesoriów dekoracyjnych i montażowych do tych 
towarów, Sprzedaż detaliczna i hurtowa, także online ozdób 
dekoracyjnych, pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, 
kąpielowej, stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towa-
rów, sprzedaż detaliczna i hurtowa, także online w zakresie 
artykułów gospodarstwa domowego i artykułów pasmante-
ryjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 535446 (220) 2021 10 19
(731) BIZNES NA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLNIK NA PLUS

(531) 05.07.03, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Audyt działalności gospo-
darczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania doty-
czące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing 
(doradztwo biznesowe), Informacja o działalności gospo-
darczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi marketingowe, 36 Agencje ściągania 
wierzytelności, Doradztwo w sprawach finansowych, Do-
radztwo w zakresie długów, Usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, 41 Doradztwo zawodowe, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty 
zgodności z przepisami, Badania prawne, Mediacje, Sprawy 



Nr  ZT46/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

sporne (usługi pomocy w), Usługi alternatywnego rozwią-
zywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych.

(210) 535462 (220) 2021 10 20
(731) RATYNSKI ARTOYM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RayStop

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 12 Zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samocho-
dowe, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Osłony 
przeciwsłoneczne do przednich szyb samochodów, Osłony 
przeciwsłoneczne do pojazdów.

(210) 535467 (220) 2021 10 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lotnisko Warszawa-Radom
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bile-
ty dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periody-
ki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], 
Kalendarze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalo-
gi, foldery i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe 
materiały drukowane, Drukowane materiały informacyjne, 
Drukowane materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Drukowane materiały wizerunkowe, Dru-
kowane publikacje, Czasopisma i biuletyny, Formularze 
[blankiety, druki], Drukowane komunikaty prasowe, Ra-
porty, 20 Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Kon-
strukcje wystawowo-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, 
Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska wystawowe, 35 Ak-
cje promocyjne, Usługi marketingowe, reklamowe i pro-
mocyjne, Tworzenie materiałów marketingowych, rekla-
mowych i promocyjnych, Kampanie reklamowe, Badania 
marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, 
Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw w celach 
marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, ryn-
kowe i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i pro-
mocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji poka-
zów i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, 
Promocja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych 
i pozalotniczych, System identyfikacji wizualnej lotniska, 
Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama w Interne-
cie i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt wysta-
wienniczy materiałów reklamowych oraz informacyjnych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 

za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż pali-
wa, 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzania nieruchomościami związanymi z lotnictwem, 
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, 
Inwestycje w infrastrukturę lotniskową i okołolotnisko-
wą, Udostępnienie powierzchni do przeprowadzania 
badań marketingowych, Usługi finansowe (kantory/ban-
ki/bankomaty), Wynajem powierzchni komercyjnej pod 
punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lotni-
sku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, Usługi 
powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 
37 Usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotnisko-
wej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja 
i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, Usługi 
nadzoru budowlanego, Usługi myjni samochodowej, 
Usługi warsztatu samochodowego, Usługi wodno-kanali-
zacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechnicz-
ne i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie 
faksów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi 
telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności 
radiowej, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 
39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojo-
wych i dróg dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe 
i pasażerskie, Transport po płycie lotniska, Usługa szyb-
kiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasa-
żera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem powierzchni 
magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu 
i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, 
Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom 
i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie 
infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, 
Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów 
służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania stat-
ków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy bi-
letowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie 
sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania 
samolotów w hangarach, Udostępnianie pomostów pa-
sażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków 
powietrznych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, 
Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsłu-
ga pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźni-
ków lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, 41 Organizacja 
konferencji prasowych, Imprezy promocyjne, Imprezy 
okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, 
Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych 
na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia 
lotniskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP, Szko-
lenia ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie 
przepisów ochrony przeciw pożarowej i procedur postę-
powania alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej 
straży pożarnej, Usługi publikowania tekstów, czaso-
pism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych w tym on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi 
edukacyjne, Wynajem obiektów sportowych, Wynajem 
strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 42 Nad-
zór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi progra-
mowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron interneto-
wych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń 
szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem powierzchni 
pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń 
do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi medycz-
ne, 45 Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie 
bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, 
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asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmio-
tów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek 
i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa 
statków powietrznych, Wynajem urządzeń ochrony osób, 
Sprzętu i bagaży, Usługa przechowywania bagażu, Lot-
niskowa straż pożarna, Udzielanie licencji na korzystanie 
ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 535470 (220) 2021 10 20
(731) KOWALCZYK WIESŁAWA RELAX IMPORT-EXPORT, 

Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RELAX Lures

(531) 21.03.15, 27.05.01
(510), (511) 28 Sztuczne przynęty wędkarskie, Zapachowe 
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, Sztuczna przynęta, 
Ciężarki do wędek, Sprzęt wędkarski, Żyłki wędkarskie, Za-
nęty wędkarskie, Haczyki wędkarskie, Spławiki wędkarskie, 
Błystki obrotowe, Kołowrotki wędkarskie, Podbieraki dla 
wędkarzy, Wędki, Wskaźniki brania [sprzęt wędkarski].

(210) 535472 (220) 2021 10 20
(731) PAWŁUCKI PIOTR, Jarosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) śpioch

(531) 03.07.19, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łóż-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łóżkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z materacami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z materacami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kołdrami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kołdrami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z poduszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
duszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pościela-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pościelami.

(210) 535475 (220) 2021 10 20
(731) KRASOŃ ROBERT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO DENTAL

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 Środki, preparaty i detergenty do mycia, odka-
żania, sterylizacji oraz dezynfekcji, Leki, proszki, maści, płyny, 
aerozole i żele do celów stomatologicznych i medycznych, 
Lecznicze pasty, płyny i środki do czyszczenia zębów, Ae-
rozole i kompresy chłodzące do celów stomatologicznych 
i medycznych, Materiały do plombowania zębów, Kleje 
do protez dentystycznych, Lakier i wosk dentystyczny, Ma-
styksy dentystyczne, Preparaty farmaceutyczne i chemicz-
no-farmaceutyczne, Waciki, chusty, serwety i materiały 
opatrunkowe do celów medycznych i stomatologicznych, 
10 Przyrządy i przybory dentystyczne, Elektryczna apa-
ratura dentystyczna, Urządzenia do użytku w ortodoncji, 
Urządzenia, aparatura i instrumenty medyczne oraz chirur-
giczne, Wanny do dezynfekcji narzędzi medycznych i den-
tystycznych, Miski do celów medycznych, Igły i materiały 
do zszywania do celów medycznych i dentystycznych, Fo-
tele do celów medycznych lub dentystycznych, Rękawice, 
maski, przyłbice, okulary i fartuchy sanitarne do celów me-
dycznych i stomatologicznych, Ochraniacze zębów, protezy 
i sztyfty dentystyczne, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz 
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 
innych środków komunikacji w zakresie środków, preparatów 
i detergentów do mycia, odkażania, sterylizacji oraz dezyn-
fekcji, leków, proszków, maści, płynów, aerozoli i żelów do ce-
lów stomatologicznych i medycznych, leczniczych past, pły-
nów i środków do czyszczenia zębów, aerozoli i kompresów 
chłodzących do celów stomatologicznych i medycznych, 
materiałów do plombowania zębów, klejów do protez den-
tystycznych, lakieru i wosku dentystycznego, mastyksów 
dentystycznych, preparatów farmaceutycznych i chemicz-
no-farmaceutycznych wacików, chust, serwet i materiałów 
opatrunkowych do celów medycznych i stomatologicznych, 
przyrządów i przyborów dentystycznych, elektrycznej apa-
ratury dentystycznej, urządzeń do użytku w ortodoncji, urzą-
dzeń, aparatury i instrumentów medycznych oraz chirurgicz-
nych, wanien do dezynfekcji narzędzi medycznych i denty-
stycznych, misek do celów medycznych, igieł i materiałów 
do zszywania do celów medycznych i dentystycznych, foteli 
do celów medycznych lub dentystycznych, rękawic, masek, 
przyłbic, okularów i fartuchów sanitarnych do celów me-
dycznych i stomatologicznych, ochraniaczy zębów, protez 
i sztyftów dentystycznych, 44 Usługi medyczne i teleme-
dyczne, Pomoc medyczna, Usługi dentystyczne, Usługi orto-
dontyczne, Doradztwo w zakresie medycyny i stomatologii, 
Kliniki medyczne i stomatologiczne.

(210) 535480 (220) 2021 10 20
(731) ZALEWSKI MICHAŁ SOFTWARE CONSULTING, Oława
(540) (znak słowny)
(540) MAFELO
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie do udostępniania pli-
ków, Oprogramowanie komputerowe do organizowania 
i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, Oprogramowanie 
do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tek-
stu, Oprogramowanie do zarządzania obrazem, Oprogramo-
wanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, Programy 
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i prze-
szukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe 
do przetwarzania obrazów, Programy komputerowe do edy-
towania obrazów, dźwięku i wideo.
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(210) 535482 (220) 2021 10 20
(731) YOUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Yoush
(510), (511) 5 Proszki jako zamienniki posiłków, Batony ener-
getyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, Odżywcze mieszanki do picia do stoso-
wania jako zamienniki posiłków, Napoje z dodatkami diete-
tycznymi, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Suplementy żywnościowe, Suple-
menty żywnościowe w postaci proszku, 29 Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
orzechów będące zamiennikami posiłków, Migdały mielone, 
Mleko owsiane, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje 
na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orze-
chowego, Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Zamien-
niki rybne, Zamienniki owoców morza, Mleko z nasion konopi 
jako substytut mleka, Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko 
ryżowe [substytut mleka], Nabiał i substytuty nabiału, Roślinne 
substytuty mleka, Seitan [substytut mięsa], Substytuty drobiu, 
Substytuty jaj, Substytuty mięsa, 30 Batoniki na bazie czekola-
dy będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące 
zamiennikami posiłków, Wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, Batoniki owsiane, Płatki owsiane, Płatki owsiane gotowe 
do spożycia przez ludzi, Mąka owsiana, Mąka owsiana spożyw-
cza, Ciastka owsiane spożywcze, Ciastka owsiane, Błyskawicz-
na owsianka, Kakao do sporządzania napojów, Kakaowe na-
poje, Napoje kawowe, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie 
kawy, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania 
napojów, Żywność na bazie owsa do spożycia przez ludzi, 
Żywność na bazie kakao, 32 Napoje typu smoothie zawierają-
ce ziarna i owies, Napoje proteinowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, Napoje izotoniczne, Napoje zawierające witaminy, 
Proszki do sporządzania napojów, Napoje sportowe wzboga-
cane proteinami, Napoje wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i so-
lami mineralnymi, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi w zakresie zamówień online, 42 Profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące technologii żywności, Badania 
w dziedzinie żywności, Badania żywności.

(210) 535487 (220) 2021 10 21
(731) JARUŚ JOLANTA, Skiernicowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTMASZ

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny i urządzenia rolni-
cze, ogrodnicze i leśne, Elektryczne nożyce do żywopłotów, 
Nożyce elektryczne, Pistolety natryskowe do nakładania farb, 
Pługi śnieżne, Stoły do pił [części maszyn], Maszyny do mie-
szania, Kosiarki spalinowe, Elektryczne kosiarki do trawy, 
Wykaszarki do trawy i zarośli [maszyny], Pilarki do drewna, 
Glebogryzarki, Glebogryzarki ogrodowe, Opryskiwacze [ma-
szyny], Zamiatarki do trawników [maszyny], Zamiatarki ulic, 
Odkurzacze, Maszyny do przetwórstwa metali, Kultywatory 
[maszyny].

(210) 535488 (220) 2021 10 21
(731) ELMERYCH JANUSZ, Nowa Wieś

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIDERS FROM POLAND

(531) 09.01.10, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi pisania blogów, Publikowanie tekstów, 
Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 535497 (220) 2021 10 21
(731) FRAS ARKADIUSZ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) Arkadiusz Fras Eyewear24
(510), (511) 9 Okulary, okulary słoneczne i soczewki kon-
taktowe, Okulary korekcyjne, Oprawki do okularów, Etui 
na okulary, Okulary, Okulary optyczne, Okulary [optyka], 
Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, Artykuły 
optyczne [okulary] korekcyjne, Okulary antyrefleksyjne, Oku-
lary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Okula-
ry do czytania, Okulary dla dzieci, Woreczki na okulary, Etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Futerały na okulary, 
Futerały na okulary słoneczne, Etui na okulary słoneczne, Etui 
na okulary dziecięce, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 
Okulary ochronne do ochrony oczu, Szkła przeciwsłoneczne 
nakładane na okulary, Nakładki na okulary słoneczne na ma-
gnes, Oprawki okularowe [puste], Oprawki do okularów sło-
necznych, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecz-
nych, Oprawki do okularów wykonane z metalu, Oprawki 
do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, 
Oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączo-
nego z tworzywem sztucznym, Oprawki okularów wyko-
nane z tworzyw sztucznych, Oprawki okularów wykonane 
z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Szkła kontakto-
we, Soczewki [szkła] optyczne, Szklane soczewki optyczne, 
Kolorowe szkła kontaktowe, Przenośne pojemniczki na szkła 
kontaktowe, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Szkła okularo-
we pokryte powłoką antyrefleksyjną.

(210) 535499 (220) 2021 10 21
(731) KULAWIK WŁODZIMIERZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWARK

(531) 26.13.25, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Rowery, rowery elektryczne, ramy rowerowe.

(210) 535503 (220) 2021 10 21
(731) BIŁAS ANNA AB PARTNER, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AB Partner

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zgromadzenie towarów w hurtowni, sklepie, 
ich nazw i obrazów na stronie internetowej lub w katalogach 
w celu promocji i sprzedaży, takich jak: chemia technicz-
na, środki do czyszczenie form wtryskowych, kleje, środki 
do konserwacji form wtryskowych, odrdzewiacze, odtłusz-
czacze przemysłowe, pasty ceramiczne, środki do pielęgna-
cji i ochrony klem, rozdzielacze bezsilikonowe i silikonowe, 
silikony, smary, smary ceramiczne, smary do ekstremalnych 
obciążeń, smary do lin i łańcuchów, smary miedziowe, smary 
penetrujące, chłodziwa do wiercenia, gwintowania i spawa-
nia, środki do usuwania farb i uszczelek, zmywacze przemy-
słowe, narzędzia ręczne do obróbki skrawaniem, adaptery 
do bitów, otwornice, bity, brzeszczoty, dłuta, drabiny, frezy, 
gratowniki, gwintowniki, grzebienie do gwintów, grzechotki 
do kluczy, gwintowniki, imadła wiertarskie, imadła maszyno-
we, wiertła, kątowniki, kleszcze do rur, klucze do rur, klucze 
imbusowe, klucze hakowe, klucze nasadowe, klucze nastaw-
ne, klucze płasko- oczkowe, klucze oczkowe, klucze szczę-
kowe, klucze trzpieniowe, kombinerki, pilniki warsztatowe, 
klucze udarowe, latarki warsztatowe, latarki czołowe, młotki, 
narzynki, nasadki, nożyce do blachy, nożyce warsztatowe, 
nożyki, ostrza wymienne do nożyków, osełki, pistolety do si-
likonów, pogłębiacze, punktaki, szczotki druciane, szczotki 
węglowe, szczotki mosiężne, szczypce, śruby, ściski do śrub, 
trzpienie frezarskie, wkrętaki, wózki narzędziowe, warszta-
towe narzędzia pomiarowe, dalmierze, kątomierze, liniały, 
miary drewniane, miary stalowe, miary zwijane, mikrometry, 
głębokościomierze, pirometry, poziomice, promieniomierze, 
suwmiarki, twardościomierze, wysokościomierze, narzędzia 
pneumatyczne, dysze, filtry powietrza, grzechotki, króćce, 
łączniki, listwy przyłączeniowe, korki, manometry, motore-
duktory, mufy, nitownice, nypele, przewody pneumatycz-
ne, pistolety do przedmuchiwania, podkładki, przedłużki, 
przeguby, redukcje, rozgałęźniki, siłowniki, smarownice, 
szybkozłącza, tłumiki, trójniki, tuleje, wkrętarki, wtyczki, za-
wory, złącza, zwijacze do węży, lutownice, elektronarzędzia, 
młoty udarowe, młotowiertarki, myjki, pilarki, przecinaki, szli-
fierki, wiertarki, elementy instalacji pneumatycznych, śruby 
i elementy złączne, szafki, szafki ubraniowe, wózki, skrzynki 
do przechowywania narzędzi, narzędzi do maszynowego: 
wiercenia, gwintowania, frezowania, osprzęt do instalacji 
elektrycznych, ściernice do obróbki: metali, kamienia, drew-
na, sprzęt BHP do ochrony słuchu i wzroku, rękawice, buty, 
odzież ochronna.

(210) 535508 (220) 2021 10 21
(731) NORA PUB MIERZEJEWSCY SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1993R S.C NORA Irish style pub and cafe

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Bary, Kawiarnie, Serwowanie jedzenia i napojów.

(210) 535515 (220) 2021 10 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów 

Radomskiego Czerwca 1976
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bile-
ty dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periody-
ki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-
mularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalen-
darze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały 
drukowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane 
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje, 
Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Druko-
wane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe, 
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska 
wystawowe, 35 Akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i promocyjne, Tworzenie materiałów marketin-
gowych, reklamowych i promocyjnych, Kampanie reklamo-
we, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Bada-
nia rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw 
w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, 
rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i pro-
mocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów 
i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promo-
cja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotni-
czych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem po-
wierzchni reklamowych, Reklama w Internecie i Intranecie, 
Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy materia-
łów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron interne-
towych, Sprzedaż paliwa, 36 Administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związa-
nymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową 
i okołolotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotniskową 
i okołolotniskową, Udostępnienie powierzchni do przepro-
wadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kan-
tory/banki/bankomaty), Wynajem powierzchni komercyjnej 
pod punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lot-
nisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, Usługi 
powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 
37 Usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, 
Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i napra-
wy obiektów i infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru 
budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsz-
tatu samochodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi 
bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i teleinforma-
tyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyła-
nie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie 
zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnia-
nie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, 
Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lot-
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niska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie 
lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa 
i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem 
powierzchni magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wyna-
jem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków 
bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoź-
nikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnia-
nie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, 
Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów 
służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków 
powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-
-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolo-
tów w hangarach, Udostępnianie pomostów pasażerskich, 
Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych 
w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz towa-
rów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-
-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźników lotniczych, 
Ratownictwo lotniskowe, 41 Organizacja konferencji pra-
sowych, Imprezy promocyjne, Imprezy okolicznościowe, 
Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, Szkolenia z zakre-
su przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, Lotni-
skowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lotniskowe, Szkolenia 
korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, Szkolenia w zakresie przepisów ochrony przeciw 
pożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkole-
nia ratowników lotniskowej straży pożarnej, Usługi publiko-
wania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Szkolenia eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem obiektów sportowych, 
Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 
42 Nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi 
programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron interne-
towych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkole-
niowych i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wy-
stawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 
44 Ratownictwo medyczne, Usługi medyczne, 45 Usługi 
w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeń-
stwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, eskorty 
na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rze-
czy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, 
Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Usługa 
przechowywania bagażu, Lotniskowa straż pożarna, Udziela-
nie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 535519 (220) 2021 10 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Heroes of Radom’s June 1976 Warsaw Radom Airport
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bile-
ty dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periody-
ki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-
mularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalen-
darze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały 
drukowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane 
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje, 
Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Druko-

wane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe, 
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska 
wystawowe, 35 Akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i promocyjne, Tworzenie materiałów marketin-
gowych, reklamowych i promocyjnych, Kampanie reklamo-
we, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Bada-
nia rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw 
w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, 
rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i pro-
mocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów 
i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promo-
cja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotni-
czych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem po-
wierzchni reklamowych, Reklama w Internecie i Intranecie, 
Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy materia-
łów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron interne-
towych, Sprzedaż paliwa, 36 Administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związa-
nymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową 
i okołolotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotniskową 
i okołolotniskową, Udostępnienie powierzchni do przepro-
wadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kan-
tory/banki/bankomaty), Wynajem powierzchni komercyjnej 
pod punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lot-
nisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, Usługi 
powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 
37 Usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, 
Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i napra-
wy obiektów i infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru 
budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsz-
tatu samochodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi 
bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i teleinforma-
tyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyła-
nie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie 
zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnia-
nie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, 
Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lot-
niska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie 
lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa 
i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem 
powierzchni magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wyna-
jem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków 
bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoź-
nikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnia-
nie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, 
Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów 
służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków 
powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-
-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolo-
tów w hangarach, Udostępnianie pomostów pasażerskich, 
Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych 
w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz towa-
rów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-
-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźników lotniczych, 
Ratownictwo lotniskowe, 41 Organizacja konferencji pra-
sowych, Imprezy promocyjne, Imprezy okolicznościowe, 
Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, Szkolenia z zakre-
su przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, Lotni-
skowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lotniskowe, Szkolenia 
korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, Szkolenia w zakresie przepisów ochrony przeciw 
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pożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkole-
nia ratowników lotniskowej straży pożarnej, Usługi publiko-
wania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Szkolenia eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem obiektów sportowych, 
Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 
42 Nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi 
programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron interne-
towych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkole-
niowych i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wy-
stawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 
44 Ratownictwo medyczne, Usługi medyczne, 45 Usługi 
w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeń-
stwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, eskorty 
na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rze-
czy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, 
Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Usługa 
przechowywania bagażu, Lotniskowa straż pożarna, Udziela-
nie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 535521 (220) 2021 10 21
(731) KREATIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie projektowania 
architektonicznego, Usługi architektoniczne, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie przestrzenne jako 
projektowanie wnętrz, Projektowanie wnętrz budynków, 
Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi pro-
jektowania.

(210) 535522 (220) 2021 10 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Warsaw Radom Airport
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bile-
ty dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periody-
ki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-
mularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalen-
darze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały 
drukowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane 
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje, 
Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Druko-
wane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub 

tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe, 
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska 
wystawowe, 35 Akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i promocyjne, Tworzenie materiałów marketin-
gowych, reklamowych i promocyjnych, Kampanie reklamo-
we, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Bada-
nia rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw 
w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, 
rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i pro-
mocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów 
i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promo-
cja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalotni-
czych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem po-
wierzchni reklamowych, Reklama w Internecie i Intranecie, 
Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy materia-
łów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Optymalizacja stron interne-
towych, Sprzedaż paliwa, 36 Administrowanie i zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzania nieruchomościami związa-
nymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową 
i okołolotniskową, Inwestycje w infrastrukturę lotniskową 
i okołolotniskową, Udostępnienie powierzchni do przepro-
wadzania badań marketingowych, Usługi finansowe (kan-
tory/banki/bankomaty), Wynajem powierzchni komercyjnej 
pod punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe na lot-
nisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i standów, Usługi 
powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni biurowej, 
37 Usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lotniskowej, 
Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja i napra-
wy obiektów i infrastruktury lotniskowej, Usługi nadzoru 
budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsz-
tatu samochodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi 
bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i teleinforma-
tyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyła-
nie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji w obwodzie 
zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, Udostępnia-
nie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi parkingowe, 
Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lot-
niska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Transport po płycie 
lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa 
i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem 
powierzchni magazynowej, Dystrybucja czasopism, Wyna-
jem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wynajem wózków 
bagażowych, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoź-
nikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnia-
nie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, 
Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów 
służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, 
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków 
powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-
-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni 
bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parkowania samolo-
tów w hangarach, Udostępnianie pomostów pasażerskich, 
Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych 
w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz towa-
rów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-
-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźników lotniczych, 
Ratownictwo lotniskowe, 41 Organizacja konferencji pra-
sowych, Imprezy promocyjne, Imprezy okolicznościowe, 
Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, Szkolenia z zakre-
su przepisów ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku, Lotni-
skowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lotniskowe, Szkolenia 
korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia ochrony lotnictwa 
cywilnego, Szkolenia w zakresie przepisów ochrony przeciw 
pożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkole-
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nia ratowników lotniskowej straży pożarnej, Usługi publiko-
wania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Szkolenia eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem obiektów sportowych, 
Wynajem strzelnicy, Usługa filmowania i fotografowania, 
42 Nadzór techniczny nad obiektami lotniczymi, Usługi 
programowania i tworzenia aplikacji, Hostingi stron interne-
towych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkole-
niowych i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wy-
stawy i ekspozycje, Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 
44 Ratownictwo medyczne, Usługi medyczne, 45 Usługi 
w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeń-
stwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, asysty, eskorty 
na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biurze rze-
czy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, 
Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Usługa 
przechowywania bagażu, Lotniskowa straż pożarna, Udziela-
nie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 535523 (220) 2021 10 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Port Lotniczy Warszawa-Radom
(510), (511) 16 Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bile-
ty dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma [periody-
ki], Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-
mularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Kalen-
darze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiały dru-
kowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane 
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje, 
Czasopisma i biuletyny, Formularze [blankiety, druki], Druko-
wane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe, 
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska 
wystawowe, 35 Akcje promocyjne, Usługi marketingowe, 
reklamowe i promocyjne, Tworzenie materiałów marketin-
gowych, reklamowych i promocyjnych, Kampanie reklamo-
we, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Bada-
nia rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw 
w celach marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, 
rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje wizerunkowe i pro-
mocyjne, Identyfikacja wizualna marki, Organizacji pokazów 
i prezentacji, Promocja [reklama] turystyki i podróży, Promo-
cja regionu i miasta, Marketing usług lotniczych i pozalot-
niczych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wynajem 
powierzchni reklamowych, Reklama w Internecie i Intrane-
cie, Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy ma-
teriałów reklamowych oraz informacyjnych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja 
stron internetowych, Sprzedaż paliwa, 36 Administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nieruchomo-
ściami związanymi z lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą 
lotniskową i okołolotniskową, Inwestycje w infrastrukturę 
lotniskową i okołolotniskową, Udostępnienie powierzchni 
do przeprowadzania badań marketingowych, Usługi finan-
sowe (kantory/banki/bankomaty), Wynajem powierzchni 

komercyjnej pod punkty handlowe, gastronomiczne i usłu-
gowe na lotnisku, Wynajem stanowisk recepcyjnych i stan-
dów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem powierzchni 
biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów i infrastruktury lot-
niskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwa-
cja i naprawy obiektów i infrastruktury lotniskowej, Usługi 
nadzoru budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi 
warsztatu samochodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, 
Usługi bazy technicznej, 38 Usługi teletechniczne i tele-
informatyczne, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, 
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usługi telewizji 
w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności radiowej, 
Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi 
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg do-
jazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pasażerskie, Trans-
port po płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia kontroli 
bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz pasa-
żera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, Dystrybucja 
czasopism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, Wy-
najem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktury 
lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrz-
nych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrze-
nia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania 
sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności 
obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych 
do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie stano-
wisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, 
Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Usłu-
gi parkowania samolotów w hangarach, Udostępnianie po-
mostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania 
statków powietrznych w energię elektryczną, Przewóz pa-
sażerów, Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, 
Obsługa pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna prze-
woźników lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, 41 Organi-
zacja konferencji prasowych, Imprezy promocyjne, Imprezy 
okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowe, 
Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych 
na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lot-
niskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia 
ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie przepi-
sów ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania 
alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży po-
żarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem 
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowa-
nia i fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami 
lotniczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, Ho-
stingi stron internetowych, Instalacja programów kompu-
terowych, 43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, Wynajem 
pomieszczeń szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem 
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie po-
mieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usłu-
gi medyczne, 45 Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi 
w zakresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, 
Konwoje, asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie 
przedmiotów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie 
przepustek i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpie-
czeństwa statków powietrznych, Wynajem urządzeń ochro-
ny osób, sprzętu i bagaży, Usługa przechowywania bagażu, 
Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji na korzystanie 
ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 535525 (220) 2021 10 20
(731) JANCZARSKA SWIETŁANA GABINET 

STOMATOLOGICZNY, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Wawa Dental
(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Pomoc stoma-
tologiczna, Prowadzenie placówek medycznych, Stoma-
tologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Świadczenie 
usług medycznych, Udzielanie informacji na temat stoma-
tologii, Usługi asystenta dentysty, Usługi czyszczenia zę-
bów, Usługi dentystyczne, Usługi doradcze dotyczące im-
plantów protetycznych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
lekarskie, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi 
w zakresie wybielania zębów, Doradztwo związane ze sto-
matologią, Usługi ortodontyczne, Usługi medyczne, Usługi 
weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem.

(210) 535529 (220) 2021 10 20
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANATOL Tradycja produkcyjna kaw zbożowych 

we Włocławku od 1816 roku KAWA ZBOŻOWA 
5 ZBÓŻ SMAK I AROMAT ZAWDZIĘCZA W 100% 
NATURALNYM SKŁADNIKOM 35 TOREBEK 100% 
NATURALNE SKŁADNIKI

(531) 02.01.01, 05.07.01, 05.07.03, 11.03.04, 11.03.20, 27.05.01, 
26.04.02, 26.01.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, 
do wykorzystania jako substytut kawy, Ekstrakty kawowe 
do użytku jako substytut kawy, Ekstrakty kawy słodowej, 
Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Eks-
trakty z kawy, Esencje kawowe, Filtry w postaci toreb papie-
rowych wypełnione kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, Gotowe napoje kawowe, Jęczmień do użytku jako 
substytut kawy, Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzo-
wana, Kawa bezkofeinowa, Kawa mielona, Kawa niepalo-
na, Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, 
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Mieszaniny cykorii 
do stosowania jako substytuty kawy, Mieszanki kawowe, 
Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki 
kawy słodowej i kawy, Mieszanki wyciągów z kawy słodo-
wej i kawy, Napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, Napoje 
na bazie substytutów kawy, Napoje składające się głów-
nie z kawy, Napoje sporządzane z kawy, Prażony jęczmień 
i słód do użytku jako substytut kawy, Preparaty do sporzą-
dzania napojów na bazie kawy, Preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytu-
ty kawy, Substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, Wyciągi 
kawowe do stosowania jako substytuty kawy.

(210) 535534 (220) 2021 10 21
(731) CIOSEK ŁUKASZ, Sztum
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MC BARBER

(531) 02.01.01, 02.01.30, 10.05.05
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo 
męskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjer-
skich dla kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi 
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 535536 (220) 2021 10 21
(731) TOKARCZYK IRENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOKIR

(531) 05.03.11, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
posażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu.

(210) 535542 (220) 2021 10 21
(731) SZEPKE GUSTAW, Cisownica
(540) (znak słowny)
(540) JUHASMAJSTER
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine 
[piwo], Brzeczka piwna, Cydr bezalkoholowy, Drinki na ba-
zie piwa, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholo-
we, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezal-
koholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owo-
ców, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energe-
tyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje na ba-
zie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, 
Napój imbirowy, Orszada, Bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych, Owocowe nektary bezalkoholowe, Pastylki 
do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Soki, Soki 
warzywne [napoje], Shandy [napój składający się z piwa 
i lemoniady], Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Woda 
[napoje], Woda gazowana, Woda litowa, Woda mineralna 
[napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 
33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Aperitify, Arak, 
Brandy, Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje 
alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gruszecznik [napój alko-
holowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Miód pitny, 
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Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje alkoholowe 
na bazie trzciny cukrowej, Piquette [wino z wytłoczyn wi-
nogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka.

(210) 535547 (220) 2021 10 21
(731) MR.LODZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szprotawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR.LODZIK

(531) 08.01.18, 02.01.30, 27.05.01
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony [lody 
spożywcze], Lodowe słodycze, Surowce do produkcji lodów, 
Płynne masy lodowe, Wafle do lodów i deserów, Lizaki lodo-
we, Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez mle-
ka, Lody jadalne, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody 
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, 
Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody owoco-
we w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody 
typu sandwich, Lody w proszku, Lody wielosmakowe, Lody 
włoskie, Lody zawierające czekoladę, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Mieszanki na sorbety, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Owocowe lody, Sorbe-
ty [lody wodne], Sorbety [lody], Sorbety [wodne lody], We-
gańskie lody, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługa sprzedaży 
jadalnych lodów owocowych, Usługa sprzedaży jogurtów 
mrożonych [lody spożywcze], Usługa sprzedaży lodowych 
słodyczy, Usługa sprzedaży surowców do produkcji lodów, 
Usługa sprzedaży płynnych mas lodowych, Usługa sprzeda-
ży wafli do lodów i deserów, Usługa sprzedaży lizaków lo-
dowych, Usługa sprzedaży lodów, Usługa sprzedaży lodów 
aromatyzowanych alkoholem, Usługa sprzedaży lodów bez 
mleka, Usługa sprzedaży lodów jadalnych, Usługa sprzedaży 
lodów mlecznych, Usługa sprzedaży lodów mlecznych [lo-
dów], Usługa sprzedaży lodów na bazie jogurtu [lodów jako 
główny składnik], Usługa sprzedaży lodów na patyku, Usługa 
sprzedaży lodów o smaku czekoladowym, Usługa sprzedaży 
lodów owocowych, Usługa sprzedaży lodów owocowych 
w postaci batonów, Usługa sprzedaży lodów spożywczych, 
Usługa sprzedaży lodów truflowych, Usługa sprzedaży lodów 
typu sandwich, Usługa sprzedaży lodów w proszku, Usługa 
sprzedaży lodów wielosmakowych, Usługa sprzedaży lodów 
włoskich, Usługa sprzedaży lodów wodnych [sorbety], Usłu-
ga sprzedaży lodów wodnych o smaku owocowym w posta-
ci lizaków, Usługa sprzedaży lodów z owocami, Usługa sprze-
daży lodów zawierające czekoladę, Usługa sprzedaży lodów, 
lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbety, Usługa 
sprzedaży mieszanki na sorbety [lodów], Usługa sprzedaży 
mrożonych wyrobów cukierniczych zawierające lody, Usługa 
sprzedaży owocowych lodów, Usługa sprzedaży sorbetów 

[lodów wodnych], Usługa sprzedaży sorbetów [lodów], Usłu-
ga sprzedaży sorbetów [wodnych lodów], Usługa sprzedaży 
wegańskich lodów, 43 Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje.

(210) 535550 (220) 2021 10 20
(731) ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYSTEM ARCHE
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 36 Organizowanie wy-
najmu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością.

(210) 535552 (220) 2021 10 22
(731) BIELASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koźmin Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) HygiePuff
(510), (511) 34 Filtry do fajek, Filtry do tytoniu, Filtry do cy-
gar, Filtry do papierosów, Pojemniczki na tytoń, Młynki do ty-
toniu, Papier higroskopijny do tytoniu, Elektroniczne fajki 
do tytoniu, Pojemniki na tytoń i humidory, Fajki do palenia 
tytoniu, Urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdy-
chania, Urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu 
w celu wdychania, Urządzenia do gaszenia palących się pa-
pierosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, 
Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej, Popiel-
niczki dla palaczy.

(210) 535557 (220) 2021 10 21
(731) ZDRODOWSKA MAGDALENA, Łapy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kreaTYwne inicJAtywy

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.13.25, 25.05.02
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, 
Doradztwo w zakresie marketingu, Promocja towarów 
i usług poprzez sponsorowanie, Rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej 
online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Roz-
powszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych 
sieci komunikacyjnych, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w mediach elektronicznych, 41 Administrowanie 
(organizacja] usługami rozrywkowymi, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie rozrywki, Organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Orga-
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nizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów kul-
turalnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywko-
wych, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizo-
wanie widowisk scenicznych, Udzielanie informacji na te-
mat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem 
sieci online i Internetu, Warsztaty do celów rekreacyjnych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi 
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organi-
zowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, 
Zapewnianie zajęć kulturalnych, Prowadzenie imprez kul-
turalnych, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Zaję-
cia sportowe i kulturalne, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizacja warsztatów 
i seminariów, Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie warsztatów, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].

(210) 535560 (220) 2021 10 22
(731) ZAZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ZAZUMI
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja ję-
zykowa, Nauczanie, Korepetycje, Kształcenie.

(210) 535567 (220) 2021 10 21
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W RADOMSKU, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hej! de’Serek

(531) 02.01.04, 26.01.13, 26.01.14, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 29 Desery mleczne.

(210) 535573 (220) 2021 10 22
(731) AMBRO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Przykona

(540) (znak słowny)
(540) Kangurek
(510), (511) 39 Usługi rozładunku towarów, Usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], Transport, Składowanie towarów, 
Spedycja, Przewóz samochodami ciężarowymi, Dostawa to-
warów, Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamó-
wionych korespondencyjnie.

(210) 535576 (220) 2021 10 21
(731) TOWARZYSTWO NASZ DOM, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Góra Grosza
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, orga-
nizowanie funduszy na cele dobroczynne.

(210) 535584 (220) 2021 10 22
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA ŻABKA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, Oprogramowanie logistyczne, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak 
również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice synte-
tyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie suro-
wym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty 
do hartowania i lutowania, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: substancje do garbowania 
skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemy-
słu, kity i inne pasty do wypełniania, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej następujących towarów: kompost, nawozy, 
preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, 
pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpiecza-
jące drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, zna-
kowania i rytowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: żywice naturalne w stanie suro-
wym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowa-
niu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki 
do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki ete-
ryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk kra-
wiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochła-
niające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również ben-
zyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetle-
nia, energia elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjne-
go, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: środki 
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi-
cydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: metale nieszlachetne i ich sto-
py, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, prze-
nośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelek-
tryczne i druty z metali nieszlachetnych, Usługi w zakresie 
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sprzedaży detalicznej następujących towarów: drobne wy-
roby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
lub transportu, kasy pancerne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczno-
ści, urządzenia do przenoszenia i transportu, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia 
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wy-
jątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rol-
nicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: inkubatory do jaj, auto-
maty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie 
ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna 
i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żyw-
ności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia 
i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy na-
ukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urzą-
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurko-
wania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia 
ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnety-
zery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmac-

niacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlęta-
mi, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością 
seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły 
antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomaga-
jące współżycie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i instalacje 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, 
gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu 
gazów spalinowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia do opalania się, instala-
cje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, komin-
ki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instala-
cje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: pojazdy i środki trans-
portu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w po-
wietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztucz-
ne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imi-
tacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, po-
sągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batu-
ty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
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stępujących towarów: papier i karton, druki, materiały introli-
gatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjąt-
kiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, mate-
riały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malo-
wania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały 
filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazo-
we produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzy-
wa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyj-
ne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzę-
że i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały 
niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, nie-
metalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitu-
my, budynki przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: pomniki nie-
metalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, 
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub 
macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ru-
chome schody niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: przybory oraz pojemni-
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchen-
ne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wy-
jątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki 

i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z ma-
teriałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone 
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, 
sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomo-
logiczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie 
ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne cho-
inki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, na-
biał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, ka-
kao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, maka-
ron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne 
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
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skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: produkty spożywcze, napoje, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, 
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze do-
ustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi fran-
czyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi doradcze w za-
kresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w ko-
mercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Zarządzanie biznesowe 
w zakresie logistyki na rzecz innych osób, 36 Wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponso-
rowanie finansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatni-
czych, Usługi w zakresie nieruchomości, Administrowanie 
nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Finansowanie inwestycji, Inwestycje kapitałowe, 
Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmi-
syjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, 39 Transport, Dostarczanie poczty i usługi kurierskie, 
Pakowanie i składowanie towarów, Usługi w zakresie trans-
portu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek, 
listów, paczek oraz towarów do automatycznych urządzeń 
pocztowych, Usługi kurierskie, Usługi pocztowe, Dostarcza-
nie przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składo-
waniu towarów oraz o transporcie towarów, Usługi w zakre-
sie samoobsługowego odbioru korespondencji w tym: prze-
syłek nierejestrowanych, przesyłek poleconych oraz paczek, 
Usługi monitorowania przesyłania i dostarczania korespon-
dencji, Usługi zarządzania procesem przesyłania i dostarcza-
nia korespondencji, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek 
i pojemników do magazynowania i transportu, Usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi in-
formacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, 
Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych 
publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 

42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi na-
ukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
terowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usłu-
ga (SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzo-
biorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi jako usługa (SaaS), Oprogramowanie logistyczne jako 
usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), 44 Usługi dietetyków, Poradnictwo 
dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, 45 Usługi w zakresie 
potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie danych doty-
czących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania tożsamości, 
Usługi prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, 
Licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 535587 (220) 2021 10 23
(731) MARTYSZ GABRIEL, Powidz
(540) (znak słowny)
(540) FOREQ FOREVER QUALITY
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne.

(210) 535603 (220) 2021 10 22
(731) EXPERCI BUDOWLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eb experci budowlani

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo, Prace remontowe, Informacja 
budowlana, Malowanie, Montaż i naprawa instalacji alar-
mowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawy instalacji 
grzewczych, Montaż rusztowań, Murowanie, Nadzór bu-
dowlany, Okna (instalacja drzwi i -), Rozbiórka budynków, 
Tapetowanie, Tynkowanie, Usługi hydrauliczne, Doradztwo 
budowlane, 42 Architektura, Inżynieria techniczna, Projekto-
wanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi ar-
chitektoniczne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
Odbiory techniczne mieszkań, Odbiory techniczne domów.

(210) 535605 (220) 2021 10 22
(731) MAJ MIROSŁAWA POUKŁADANY ŚWIAT, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AlleKurier PL
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 39 Usługi kurierskie w zakresie doręczania li-
stów lub towarów, pośrednictwo w transporcie, spedycja, 
dostarczanie przesyłek, dostarczanie paczek, fracht jako 
przewóz towarów.

(210) 535617 (220) 2021 10 25
(731) CZARNECKA MARTA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 parkiet

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.04.03, 
26.04.17, 26.13.25

(510), (511) 37 Układanie parkietów.

(210) 535618 (220) 2021 10 25
(731) CZARNECKA MARTA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYKLINIARZE PARKIECIARZE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.01, 01.01.04, 26.04.03, 26.11.02, 
26.11.08, 15.09.25

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
szlifierek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szlifierek, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maszyn do obrób-
ki powierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ma-
szyn do obróbki powierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie lakierów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
lakierów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie preparatów 
do konserwacji i zabezpieczania drewna, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie preparatów do konserwacji i zabez-
pieczania drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
środków ściernych i polerskich, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie środków ściernych i polerskich, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie: kleje i preparaty klejące, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie: kleje i preparaty klejące.

(210) 535624 (220) 2021 10 25
(731) KAMIŃSKI MACIEJ DUTCH THERAPY, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) GREEN OUT
(510), (511) 5 Żelki witaminowe, Olejki lecznicze, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, 30 Żelki, 32 Napoje bezal-
koholowe, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Niegazowane 
napoje bezalkoholowe, Napoje wzbogacone substancjami 

odżywczymi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towa-
rów jak: żelki witaminowe, olejki lecznicze, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, żelki, napoje bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, niegazowane napoje bezalkoholowe, 
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.

(210) 535629 (220) 2021 10 22
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RISING STAR
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, 28 Gry, zabawki, sprzęt 
sportowy nie ujęty w innych klasach, 35 Reklamy prasowe, 
radiowe. telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośred-
nictwem Internetu, 41 Organizacja koncertów, imprez roz-
rywkowych.

(210) 535634 (220) 2021 10 25
(731) KOPAŃSKI BOGDAN, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELITA MACHONEGO

(531) 02.09.23, 23.03.17, 26.13.25, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 13 Artykuły pirotechniczne, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami pirotechnicznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami piro-
technicznymi.

(210) 535647 (220) 2021 10 25
(731) SITEK MICHAŁ, Stoki
(540) (znak słowny)
(540) LAVENDYNKA
(510), (511) 32 Lemoniada.

(210) 535648 (220) 2021 10 25
(731) CZULIŃSKI KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLCE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Lakiery do paznokci, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała.

(210) 535650 (220) 2021 10 25
(731) GRZELAK MAREK, Cielcza
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(540) (znak słowny)
(540) Mart-Kac
(510), (511) 40 Usługi w zakresie obróbki metalu.

(210) 535651 (220) 2021 10 25
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA GEMELLI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) GEMELLI
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 535652 (220) 2021 10 25
(731) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA GEMELLI SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMELLI

(531) 02.05.06, 02.05.30, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 535653 (220) 2021 10 25
(731) DREAM HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DReAM
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi 
restauracyjne, Usługi restauracji hotelowych, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 535654 (220) 2021 10 25
(731) DREAM HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi 
restauracyjne, Usługi restauracji hotelowych, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 535671 (220) 2021 10 26
(731) PONDO ANETA AGENCJA ETNA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) MIASTO KOBIET
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, Udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Orga-
nizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe za pośred-
nictwem Internetu, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, Produkcja materiałów 
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem prze-
strzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, 
Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, 41 Kursy szkolenio-
we, Zapewnianie szkoleń online, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Usługi dziennikarskie, Publikowanie mul-
timediów, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, Udostępnianie publikacji on-line, Rozrywka 
on-line, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-li-
ne z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacja 
o rozrywce, Publikacja czasopism, Wydawanie czasopism, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie festiwali, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizo-
wanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie spotkań 
z dziedziny edukacji, Przeprowadzanie wywiadów ze współ-
czesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, Przeprowa-
dzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie 
i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu 
i mody, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Warsztaty do ce-
lów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsz-
taty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach kulturalnych.

(210) 535673 (220) 2021 10 26
(731) MACHUNIK PIOTR, Przemyśl
(540) (znak słowny)
(540) LITTLE SHARK
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży.

(210) 535678 (220) 2021 10 26
(731) KLEDZIK ANDRZEJ, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WORKMANN
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(531) 02.01.01, 02.01.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
ochronnego obuwia roboczego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie ochronnego obuwia roboczego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie kasków zabezpieczających, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie kasków zabezpieczających, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie butów ochronnych 
stosowanych w przemyśle [do ochrony przed wypadkami 
lub urazami], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie butów 
ochronnych stosowanych w przemyśle [do ochrony przed 
wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie gogli ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie gogli ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
masek ochronnych, nie do celów medycznych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie masek ochronnych, nie do celów 
medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ręka-
wic do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic do celów 
przemysłowych do ochrony przed urazami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie rękawic do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie obuwia roboczego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie obuwia roboczego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie okrycia robocze [kombinezony], 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okrycia robocze [kom-
binezony], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży 
ochronnej zakładanej na ubrania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie odzieży ochronnej zakładanej na ubrania.

(210) 535682 (220) 2021 10 26
(731) BAKUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO I OGIEŃ

(531) 01.15.05, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi franczyzowe związane z pomocą 
dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakre-
sie marketingu, Usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Zarządzanie restauracjami dla osób trze-
cich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, 43 Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Usługi rezerwacji miejsc 
w restauracjach, Rezerwacja stolików w restauracjach, 45 Li-
cencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne].

(210) 535689 (220) 2021 10 25
(731) TROJANOWSKA MARTA STUDIO IMPRESS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Suknie Boho MARTA TROJANOWSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Suknie ślubne, Stroje wizytowe, Su-
kienki damskie, Suknie wieczorowe, 42 Usługi projektowania 
odzieży, Projektowanie dodatków odzieżowych, Usługi w za-
kresie projektowania odzieży, Projektowanie odzieży, obuwia 
i nakryć głowy.

(210) 535692 (220) 2021 10 25
(731) VOGA ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kid’s by Voga Italia VI

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, nakrycia 
wierzchnie przeznaczone dla dzieci.

(210) 535694 (220) 2021 10 25
(731) VSELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) VSELI
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 535695 (220) 2021 10 26
(731) GAJOS ZDZISŁAW, Smolnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGATTA Business Poland

(531) 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie, przygotowywanie i prowa-
dzenie regat.
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(210) 535696 (220) 2021 10 25
(731) PROSOLIS SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSOLIS

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, Preparaty 
zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, 3 Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego.

(210) 535699 (220) 2021 10 25
(731) PROSOLIS SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSOLIS POINT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.08, 26.04.16, 
26.04.08

(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, Preparaty 
zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, 3 Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego.

(210) 535811 (220) 2021 10 28
(731) SOLAR SOLUTION M. KOZAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona 
Góra

(540) (znak słowny)
(540) iSolarBox
(510), (511) 9 Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ła-
dowarki, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki dla akumu-
latorów, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii słonecz-
nych, Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii 
do tabletów, Ładowarki sieciowe, Ładowarki przenośne, Ła-

dowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do smart-
fonów, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki do urządzeń mo-
bilnych, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, Falowniki fotowoltaiczne, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Moduły 
fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, 37 Ładowanie aku-
mulatorów do pojazdów.

(210) 535866 (220) 2021 10 29
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUNASTU APOSTOŁÓW WINO MSZALNE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01, 24.17.02, 
24.17.05, 24.17.07, 01.03.02, 01.03.12, 01.03.17, 11.03.01, 
11.03.07, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 25.01.15, 
25.01.19, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 
26.04.12, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 
26.13.01

(510), (511) 33 Wino czerwone, Białe wino, Wino musujące, 
Wina, Wina alkoholowe, Napoje na bazie wina, Wina o obni-
żonej zawartości alkoholu, Wino.

(210) 535867 (220) 2021 10 29
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) FONS VITAE
(510), (511) 33 Wino czerwone, Białe wino, Wino musujące, 
Wina, Wina alkoholowe, Napoje na bazie wina, Wina o obni-
żonej zawartości alkoholu, Wino.

(210) 535868 (220) 2021 10 29
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) SANCTUS JOANNES
(510), (511) 33 Wino czerwone, Białe wino, Wino musujące, 
Wina, Wina alkoholowe, Napoje na bazie wina, Wina o obni-
żonej zawartości alkoholu, Wino.

(210) 535869 (220) 2021 10 29
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Speranza

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 01.03.02, 01.03.12, 
01.03.17, 24.13.02, 24.13.24, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.13, 26.04.16

(510), (511) 25 Odzież, Manipularze [liturgia], Alby liturgicz-
ne, Ornaty.

(210) 535873 (220) 2021 10 29
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nutri FUSION

(531) 01.15.05, 13.01.01, 24.01.10, 24.01.05, 05.03.13, 26.05.08, 
26.05.15, 26.05.16, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Prepa-
raty do nawożenia gleby, Biostymulatory roślin, Środki regu-
lujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substancje odżyw-
cze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie.

(210) 535874 (220) 2021 10 29
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowny)
(540) NUTRI FUSION
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Prepa-
raty do nawożenia gleby, Biostymulatory roślin, Środki regu-
lujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substancje odżyw-
cze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie.

(210) 535898 (220) 2021 10 29
(731) BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kamionka
(540) (znak słowny)
(540) CARLOS
(510), (511) 32 Piwo, Piwo i produkty piwowarskie.

(210) 535934 (220) 2021 11 02
(731) INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) INFORLEX
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy 
danych, Zestawy danych, rejestrowane lub do pobrania, 
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Czasopisma elektro-
niczne, E-booki, Elektroniczne bazy danych zapisane na no-
śnikach komputerowych, Gazety elektroniczne do pobrania, 
Interaktywne publikacje elektroniczne, Książki elektroniczne 
do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pobieralne bro-
szury elektroniczne, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Publi-
kacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla 
przedsiębiorstw, Oprogramowanie do przygotowywania 
zeznań podatkowych, Programy komputerowe umożli-
wiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych  
on-line, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
kiem aparatów), 35 Porady w zakresie działalności gospo-
darczej, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunko-
wości, Doradztwo z zakresu księgowości, Porady związane 
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 41 Elektronicz-
na publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w In-
ternecie, Publikacja broszur, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania magazy-
nów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Inter-
necie, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie 
dokumentów, 45 Dostarczanie informacji prawnych, Kom-
pilacja informacji prawnych, Udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych.

(210) 535940 (220) 2021 11 02
(731) INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFORlex KOMPLEKSOWA BAZA WIEDZY

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.12, 26.03.23, 26.01.01, 26.01.03, 03.07.17

(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy 
danych, Zestawy danych, rejestrowane lub do pobrania, Biu-
letyny elektroniczne do pobrania, Czasopisma elektroniczne, 
E-booki, Gazety elektroniczne do pobrania, Pliki graficzne 
do pobierania, Pobieralne broszury elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogra-
mowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do przygo-
towywania zeznań podatkowych, Programy komputerowe 
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz 
danych on-line, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
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(z wyjątkiem aparatów), 35 Porady w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo i informacja dotycząca rachun-
kowości, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rachunkowości, Doradztwo z zakresu księgowości, Pora-
dy związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 
41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż re-
klamowe, w Internecie, Multimedialne wydania gazet, Multi-
medialne wydania czasopism, Multimedialne wydania publi-
kacji elektronicznych, Multimedialne wydania magazynów, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów z dziedziny 
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Pu-
blikowanie dokumentów, 45 Dostarczanie informacji praw-
nych, Kompilacja informacji prawnych, Udzielanie informacji 
związanej ze sprawami prawnymi, Usługi informacji prawnej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu 
do kwestii prawnych.

(210) 535957 (220) 2021 11 02
(731) BAUHUS ODDZIAŁ POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BAUHUS

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, 
Kleje do przyklejania płytek ściennych, Kleje do powłok sufi-
towych, Kleje do powłok ceramicznych, Kleje do pokryć pod-
łogowych, Kleje do płytek ceramicznych, Kleje do płytek, 
Kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, Kleje 
do płytek ściennych, Kleje do ozdobnego bruku, Kleje 
do okładzin ściennych, Kleje do kładzenia powłok ściennych, 
Kleje do szkła, Kleje do tapetowania, Kleje do skór, Kleje 
do użytku przy produkcji sklejek, Kleje do użytku przy pro-
dukcji mebli, Kleje do użytku w przemyśle elektronicznym, 
Kleje do użytku w fotografii, Kleje do użytku przy produkcji 
powłok ściennych, Kleje do użytku w przemyśle budowla-
nym, Kleje do wyrobów z cementu, Kleje do zabezpieczania 
tynku, Kleje do zapobiegania luzowaniu się nakrętek do kół, 
Kleje epoksydowe do użytku z betonem, Kleje i preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje lateksowe 
[nie do artykułów papierniczych lub do użytku domowego], 
Kleje kontaktowe, Kleje konstrukcyjne do użytku motoryza-
cyjnego, Kleje komercyjne [inne niż do artykułów papierni-
czych lub do użytku domowego], Kleje konstrukcyjne 
do użytku w budownictwie, Kleje [klejenie], Kleje kauczuko-
we [inne niż do użytku domowego lub do artykułów papier-
niczych], Kleje kauczukowe do użytku przemysłowego, Kleje, 
inne niż do artykułów papierniczych lub nie do użytku do-
mowego, Kleje do wykańczania i gruntowania, Kleje do wsta-
wiania szyb, Kleje do użytku w przemyśle elektroakustycz-
nym, Kleje do użytku w przemyśle mechanicznym, Kleje 
do użytku w przemyśle elektrooptycznym, Klej epoksydowy 
do celów łączenia i naprawy, Klej do uszczelek samochodo-
wych, Klej drzewny do użytku przemysłowego, Klej kauczu-
kowy do naprawy obuwia, Klej kontaktowy do użytku z lami-
natami, Klej żywiczno-spirytusowy do celów przemysło-

wych, Kleje do bruku, Kleje do butów, Kleje do celów kon-
strukcyjnych, Kleje do dywanów, Kleje do afiszy, Kleje do afi-
szów, Kleje do impregnacji wodoodpornej, Kleje do kładze-
nia płytek ceramicznych, Kleje do kładzenia płytek podłogo-
wych, Kleje do naprawy opon, Kleje do obuwia, Kleje do pla-
katów, Kleje do pokryć dachowych nakładane na gorąco, 
Kleje do połączeń metal-metal [inne niż do materiałów pi-
śmiennych lub użytku domowego], Kleje do szablonów 
do drukowania, Kleje do tkanin do użytku przemysłowego, 
Kleje do użytku na komponentach do przezskórnego poda-
wania leków, Kleje do użytku przemysłowego w formie po-
włok, Kleje do użytku przemysłowego w formie płatków, 
Kleje do użytku przemysłowego w formie wiórek, Kleje 
do użytku przemysłowego w formie łusek, Kleje do użytku 
przemysłowego w formie granulek, Kleje do użytku przy 
oprawianiu książek, Kleje do użytku przy produkcji bandaży 
chirurgicznych, Kleje do użytku przy przenoszeniu wzorów 
na tkaniny, Kleje do użytku w nauce, Klej kontaktowy do użyt-
ku z drewnem, Klej guma arabska [nie do artykułów papierni-
czych lub do użytku domowego], Gumy (materiały do kleje-
nia) do celów przemysłowych, Gumy [materiały do klejenia], 
inne niż do użytku biurowego lub domowego, Gumy [mate-
riały do klejenia] do celów przemysłowych, Gumowy klej 
do reperacji opon pneumatycznych, Chemiczne mieszanki 
klejące do produkcji papieru, Chemiczne mieszanki klejące 
do użytku w produkcji miazgi papierowej, Chemiczne mie-
szanki klejące do użytku w produkcji tekstyliów, Chemiczne 
mieszanki klejące do użytku w produkcji przędzy, Chemiczne 
mieszanki klejące do użytku w produkcji kartonu, Chemiczne 
mieszanki klejące do użytku w produkcji nici, Kleje anaerobo-
we do celów przemysłowych, Kleje na bazie kauczuku 
do użytku przemysłowego, Kleje na bazie kauczuku [inne niż 
do użytku domowego lub do artykułów papierniczych], Kle-
je na bazie wody do użytku przemysłowego, Kleje na bazie 
wody [inne niż do użytku domowego lub papierniczego], 
Kleje pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowe-
go, Kleje poliuretanowe, Kleje powierzchniowe [nie do użyt-
ku medycznego, papierniczego lub domowego], Kleje prze-
mysłowe do użytku w budownictwie, Kleje przemysłowe 
do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, Kleje prze-
mysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje prze-
mysłowe do użytku w obróbce metali, Kleje przewodzące, 
Kleje przewodzące do użytku w przemyśle, Kleje przewodzą-
ce [inne niż do użytku domowego lub z artykułami papierni-
czymi], Kleje przeznaczone do użytku rolnego w zwalczaniu 
szkodników, Kleje sitowe, Kleje stosowane w materiałach 
wiążących [przemysłowe], Kleje szybkowiążące do użytku 
przemysłowego, Kleje topliwe, Kleje utwardzane promienia-
mi ultrafioletowymi do chipów półprzewodnikowych, Kleje 
w płynie, inne niż do użytku domowego lub do artykułów 
papierniczych, Kleje w sprayu, Kleje z tworzyw sztucznych 
[nie do celów papierniczych lub domowych], Kleje z żywicy 
syntetycznej do użytku przemysłowego, Materiały klejące 
dla przemysłu budowlanego, Mieszanki do usuwania kleju 
jako element procesu produkcyjnego, Mieszaniny klejące 
do stosowania w produkcji, Mieszanki klejące na bazie żywic 
epoksydowych przeznaczone do zastosowań przemysło-
wych, Mieszanki klejące na bazie żywic epoksydowych, Mie-
szanki klejów i wypełniaczy do naprawy uszczelek, Mieszanki 
żywic i wypełniaczy do użytku jako kleje [inne niż do artyku-
łów papierniczych lub użytku domowego], Nieprzetworzo-
ne żywice syntetyczne do użytku w preparatach do klejenia, 
Pasty do klejenia skóry [inne niż do celów domowych], Poli-
mery do stosowania przy wytwarzaniu klejów, Pokrywany 
wolastonit [metakrzemian wapnia] do użytku jako wypeł-
niacz wzmacniający do klejów, Płytki ceramiczne (Kleje do -), 
Płynne substancje klejące do użytku jako usztywniacze ma-
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teriału [nie do prania], Preparaty do klejenia papieru do użyt-
ku przemysłowego, Preparaty do klejenia, Preparaty che-
miczne w postaci aktywatorów do klejów, Preparaty enzy-
matyczne do stosowania w usuwaniu klejonki z odzieży, 
Preparaty enzymatyczne do użytku w usuwaniu klejonki 
z tkanin, Preparaty klejące do użytku w budownictwie, Pre-
paraty klejące do bandaży chirurgicznych, Produkty che-
miczne do produkcji klejów, Rozpuszczalniki do usuwania 
klejów stosowane podczas procesów produkcyjnych, Spo-
iwa na bazie kauczuku [substancje klejące], inne niż do użyt-
ku domowego lub do artykułów papierniczych, Spoiwa 
do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], 
Spoiwa na bazie kauczuku [substancje klejące] do użytku 
przemysłowego, Spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań do-
mowych lub papierniczych, Środek klejący do pokrywania 
dachu, Środki chemiczne do stosowania w klejeniu [do ce-
lów przemysłowych], Środki chemiczne do użytku w pro-
dukcji substancji klejących, Środki klejące, Środki klejące 
do stosowania w przemyśle włókienniczym, Środki przeciw-
pieniące do użytku w przemyśle klejarskim, Stałe nieorga-
niczne kleje do wytwarzania stałych żywic syntetycznych 
do scalania kamienia, Substancje chemiczne do robienia kle-
jów, Substancje do usuwania klejów, Substancje klejące dla 
przemysłu, a w szczególności dla przemysłu budowlanego, 
Substancje klejące do taśm samoprzylepnych, Tapetowanie 
(Kleje do -), Wypełniacze klejące do uzupełniania ubytków 
w powierzchniach, Związki chemiczne do użytku w produk-
cji klejów, Czysty silikon, Oleje silikonowe, Płynne elastomery 
silikonowe, Silikony, Środki powierzchniowo czynne silikono-
we do celów przemysłowych, Roztwory silikonowe do użyt-
ku w sprzęcie anty-offsetowym, Żywice silikonowe, 17 Pian-
ka poliuretanowa do celów izolacyjnych, Pianka poliuretano-
wa o małej gęstości do izolacji, Pianka poliuretanowa o ni-
skiej gęstości do uszczelniania, Pianka do izolacji cieplnej, 
Pianka do izolacji akustycznej, Pianka do użytku jako osłona 
termiczna, Pianka do użytku w absorpcji akustycznej, Ela-
styczne rury z kauczuku silikonowego wzmocnionego mate-
riałem, Kauczuk silikonowy, Kity silikonowe, Mieszaniny 
uszczelniające złącza z kauczuku silikonowego, Mieszanki 
kauczuku silikonowego, Osłona cieplna z pianki silikonowej, 
Pianka silikonowa do termoizolacji, Rury z kauczuku silikono-

wego, Szczeliwa z kauczuku silikonowego, Termoizolacja 
z pianki silikonowej, Termokurczliwe rury z kauczuku siliko-
nowego, Uniwersalne gumowe szczeliwa silikonowe, Węże 
elastyczne z gumy silikonowej wzmacniane tkaninami.

(210) 536060 (220) 2021 11 04
(731) RAAD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowny)
(540) LARICO
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże.

(210) 536088 (220) 2021 11 05
(731) KRZYNÓWEK ALICJA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TALENT FLOW
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje 
zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Analiza 
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych 
wymagań względem tego pracownika, Biura pośrednictwa 
pracy, Casting [rekrutacja] wykonawców, Dobór personelu 
[dla osób trzecich], Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji 
personelu, Dobór personelu za pomocą metod psycho-
technicznych, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradz-
two i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo pro-
fesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury 
płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Doradztwo 
w zakresie planowania kariery, Doradztwo w zakresie po-
średnictwa pracy.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 532286, 532287, 532289, 533183, 534269, 534279, 534299, 534415, 534923, 535210, 535696, 535699, 535873, 
535874, 535957

2 533352

3 466449, 528818, 529422, 531041, 532999, 534514, 534792, 535099, 535106, 535232, 535269, 535270, 535271, 
535648, 535696, 535699

4 533037, 535191

5 518934, 529422, 531041, 532286, 532287, 532289, 532999, 533392, 534048, 534176, 534269, 534279, 534920, 
535106, 535269, 535270, 535271, 535475, 535482, 535624

6 533086, 533089, 533092, 534077, 534113, 534122, 534298, 534415, 535125

7 529055, 533298, 533838, 533879, 534406, 534407, 534408, 534610, 534659, 535341, 535366, 535396, 535487

8 529055, 533879, 534360, 534610, 535341

9 526845, 529061, 529422, 531637, 531638, 532286, 532287, 532289, 532462, 532463, 532464, 532466, 532467, 
532526, 532685, 533037, 533298, 533879, 534066, 534067, 534068, 534069, 534084, 534259, 534519, 535124, 
535346, 535480, 535497, 535584, 535629, 535811, 535934, 535940

10 529422, 532286, 532287, 532289, 534259, 534410, 534517, 534792, 535106, 535112, 535113, 535475

11 533879, 534672, 534914, 535396

12 513169, 532526, 533012, 533298, 535396, 535462, 535499

13 532852, 533056, 533180, 535634

14 535269, 535270, 535271, 535430

16 528818, 529422, 531637, 531638, 532286, 532287, 532289, 533428, 534066, 534067, 534068, 534069, 534259, 
534269, 534279, 534555, 534556, 534968, 535443, 535467, 535515, 535519, 535522, 535523, 535934, 535940

17 529055, 534415, 535957

18 518685, 532526, 532685, 533298, 533428, 534066, 534067, 534068, 534069, 535269, 535270, 535271, 535430

19 533298, 533352, 534077, 534298, 534415, 534923

20 518685, 529061, 534820, 535105, 535443, 535467, 535515, 535519, 535522, 535523

21 528818, 532526, 533428, 534514, 535099, 535236, 535443

24 535269, 535270, 535271, 535443

25 531637, 531638, 531990, 531992, 532286, 532287, 532289, 532526, 532685, 533428, 534084, 534708, 535231, 
535269, 535270, 535271, 535673, 535689, 535692, 535869

26 531637, 531638

27 529061

28 529061, 534066, 534067, 534068, 534069, 534084, 535227, 535231, 535346, 535470, 535629

29 523479, 524189, 525588, 528796, 532709, 533464, 534269, 534279, 534369, 535482, 535567

30 523479, 528796, 531109, 531112, 531114, 531115, 531116, 531117, 531119, 532627, 532628, 533843, 534101, 
534102, 534103, 534269, 534279, 534369, 534777, 534832, 534995, 535349, 535350, 535482, 535529, 535547, 
535624, 536060

31 523479, 532719

32 523479, 534269, 534279, 535081, 535482, 535542, 535624, 535647, 535898

33 534269, 534279, 535542, 535866, 535867, 535868

34 535552
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102 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT46/2021

35 466449, 513169, 514080, 523979, 524189, 526845, 528944, 529055, 529422, 531365, 531366, 531637, 531638, 
532286, 532287, 532289, 532462, 532463, 532464, 532466, 532467, 532526, 532685, 532852, 532865, 532999, 
533022, 533056, 533180, 533428, 533464, 533547, 533571, 533843, 533892, 534036, 534066, 534067, 534068, 
534069, 534077, 534113, 534122, 534231, 534232, 534259, 534269, 534279, 534299, 534324, 534357, 534468, 
534489, 534511, 534518, 534519, 534527, 534610, 534779, 534785, 534792, 534812, 534813, 534821, 534914, 
535045, 535079, 535093, 535099, 535105, 535124, 535146, 535209, 535231, 535269, 535270, 535271, 535369, 
535396, 535438, 535443, 535446, 535467, 535472, 535475, 535482, 535503, 535515, 535519, 535522, 535523, 
535536, 535547, 535550, 535557, 535584, 535587, 535618, 535624, 535629, 535634, 535671, 535673, 535678, 
535682, 535934, 535940, 536088

36 531365, 531366, 532286, 532287, 532289, 533571, 534231, 534232, 534324, 534812, 534813, 534978, 535045, 
535121, 535209, 535369, 535446, 535467, 535515, 535519, 535522, 535523, 535550, 535576, 535584

37 523979, 526845, 529055, 531365, 531366, 533428, 533547, 534036, 534077, 534298, 534511, 534519, 534610, 
534821, 534914, 535045, 535124, 535125, 535209, 535354, 535467, 535515, 535519, 535522, 535523, 535584, 
535603, 535617, 535811

38 531365, 531366, 531637, 531638, 532286, 532287, 532289, 532462, 532463, 532464, 532466, 532467, 533571, 
534066, 534067, 534068, 534069, 534269, 534279, 535093, 535440, 535467, 535515, 535519, 535522, 535523, 
535584

39 466449, 513169, 526845, 533037, 533428, 534269, 534279, 534414, 534415, 534468, 535063, 535075, 535104, 
535125, 535467, 535515, 535519, 535522, 535523, 535573, 535584, 535605

40 532286, 532287, 532289, 532865, 533037, 534415, 534610, 534968, 535650

41 510932, 513169, 526845, 529061, 531365, 531366, 531637, 531638, 532286, 532287, 532289, 532462, 532463, 
532464, 532466, 532467, 532685, 533571, 533944, 534066, 534067, 534068, 534069, 534259, 534269, 534279, 
534299, 534324, 534501, 534555, 534556, 535038, 535076, 535095, 535096, 535269, 535270, 535271, 535440, 
535446, 535467, 535488, 535515, 535519, 535522, 535523, 535557, 535560, 535584, 535629, 535671, 535695, 
535934, 535940

42 526845, 529491, 531365, 531366, 532286, 532287, 532289, 532526, 532865, 533012, 533037, 533547, 533571, 
534036, 534066, 534067, 534068, 534069, 534259, 534914, 535045, 535125, 535209, 535467, 535482, 535515, 
535519, 535521, 535522, 535523, 535584, 535603, 535689, 535694

43 513169, 524189, 531365, 531366, 532286, 532287, 532289, 532685, 533944, 534269, 534279, 534369, 534518, 
534554, 534665, 534777, 534978, 535107, 535236, 535349, 535350, 535467, 535508, 535515, 535519, 535522, 
535523, 535547, 535584, 535653, 535654, 535682

44 529491, 531365, 531366, 532286, 532287, 532289, 533546, 533549, 534036, 534259, 534269, 534279, 534360, 
534514, 534610, 534792, 535038, 535112, 535113, 535467, 535475, 535515, 535519, 535522, 535523, 535525, 
535534, 535584, 535651, 535652

45 524063, 529491, 531365, 531366, 532286, 532287, 532289, 534259, 534269, 534279, 534968, 535040, 535045, 
535446, 535467, 535515, 535519, 535522, 535523, 535584, 535682, 535934, 535940
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1704 NAKOMIADY PAŁAC MANUFAKTURA 535236

1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW  
BOROWIACKIE SKARBY kiełbasa  
BOROWIACKA Wędliny z Borów Tucholskich  
Kiełbasa Borowiacka to iście szlachecka,  
średniorozdrobniona wędlina. Parzona,  
wędzona i pieczona w naturalnej osłonce.  
Kiełbasa pełna aromatycznego czosnku.  
Bez dodatku fosforanów. 100 g PRODUKTU  
UZYSKANO ZE 121 g MIĘSA  
GWARANCJA JAKOŚCI 525588

1993R S.C NORA Irish style  
pub and cafe 535508

5 parkiet 535617

77 535269

7MORE7 77 535271

7MORE7 535270

AB Partner 535503

adrenalina 534084

AK 87 532526

AkademiaPanaLexa 524063

AlleKurier PL 535605

AllWell 534527

ANATOL Tradycja produkcyjna  
kaw zbożowych we Włocławku od 1816 roku  
KAWA ZBOŻOWA 5 ZBÓŻ SMAK I AROMAT  
ZAWDZIĘCZA W 100% NATURALNYM  
SKŁADNIKOM 35 TOREBEK  
100% NATURALNE SKŁADNIKI 535529

AngeLove 535232

Arkadiusz Fras Eyewear24 535497

AUROX forestry machinery 534610

AXES ADW 533879

B Bankonauci 534813

B BAUHUS 535957

Bakoma 534269

BAKOMA 534279

BANKONAUCI 534812

belardino SUBMERSIBLE PUMP 534407

belgiardino SUBMERSIBLE PUMP 534408

bellardi SUBMERSIBLE PUMP 534406

BESKID RESORT 535107

BIG InfoMonitor 533571

Biocetamol 534176

BIOZYT 535210

BUDMET 535354

c + 534036

CAFFE CREMA CLASSICO EQUILIBRATO  
E AROMATICO MISCELA DI CAFFE IN GRANI  
intensita 534102

CAFFE CREMA DOLCE RICCO E VELLUTATO  
MISCELA DI CAFFE IN GRANI intensita 534101

CAFFE CREMA GUSTOSO PIENO E INTENSO  
MISCELA DI CAFFE IN GRANI intensita 534103

car safety 535396

CARLOS 535898

CC CLICK 535430

CE DRIVER 534468

Chomik Gdów 533428

CODE of NATURE 532999

Collect Your Passions 534968

CoViVENTIL UCMxx 534517

CYKLINIARZE PARKIECIARZE 535618

czerwona-skarbonka.pl 534489

D DOLCE DESTINO 531990

DAF 535366

Delecta Caffettino COFFEE DRINK  
SMAK WANILIOWY IRISH CREAM  
z belgijską czekoladą 534832

DH 535654

Dogs food Sparky with chicken  
CERTIFIED BY DOGS 532719

DOLCE 535648

DOM3E REALIZACJE 535209

DReAM 535653

DREWNO I OGIEŃ 535682

drogeria rosa 529422

DWUNASTU APOSTOŁÓW  
WINO MSZALNE 535866

DZIEŃKOWSCY FAŁKOWO 534777

EAT’N’GO 528796

eb experci budowlani 535603

elfi 528818

ELITA MACHONEGO 535634

EliteClub POLAND 534324

ELITESSE 531119

elraf 534821

ENDO GAME 535095

ENERGY + 533037

ENIX 534914

eterno SMAK RODZINNEJ PASJI 535191

euroconcept 528944

Exclusive Butik 534708
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expert-hurt.pl HURTOWNIA KOSMETYKÓW  
FRYZJERSKICH ex 466449

exquiller 533392

FACETUNING 535038

FARBIELKA 535105

FONS VITAE 535867

FOREQ FOREVER QUALITY 535587

g-art 535146

GEMELLI 535651

GEMELLI 535652

GeoAudyt 535040

GOLDEN 534298

Góra Grosza 535576

GREEN OUT 535624

Grupa Polsat Plus 534231

Grupa Polsat Plus 534232

GRUPA ŻABKA 535584

Harmony RESORT 535369

HAZY MORNING 535081

Hej! de’Serek 535567

HERO ENDO 535096

Heroes of Radom’s June 1976  
Warsaw Radom Airport 535519

HOME GRACE 535121

Home 534978

HORTMASZ 535487

HygiePuff 535552

ich 3 531638

ich troje 531637

imloo 518685

INDERMO 534360

INFORlex KOMPLEKSOWA BAZA WIEDZY 535940

INFORLEX 535934

INTELIGENTNE Wifi IQ 534067

INTELIGENTNE Wifi IQ 534068

INTELIGENTNE Wifi IQ 534069

INTRA 535104

iSolarBox 535811

JAKOŚĆ Z NATURY LEPIEJ  
DLA PRODUCENTÓW ŚRODOWISKA  
ZWIERZĄT I DLA NAS WSZYSTKICH  
AT FOR FOOD KONKRETNE DZIAŁANIA  
BY JEŚĆ LEPIEJ 523479

JAMAICA 532628

JAMAJKA 532627

JUHASMAJSTER 535542

Jutrzenka Familijne 534995

KANAPKA CLOWNA 531112

KANAPKA KORSARZA  
Z KREMEM KOKOSOWYM WADOWICE skawa 531115

KANAPKA KORSARZA 531114

KANAPKA MARYNARZA 531109

KANAPKA PIŁKARZA  
KREMEM CZEKOLADOWYM  
WADOWICE skawa 531117

KANAPKA PIŁKARZA 531116

KANCLERSKI 534514

Kangurek 535573

KASZUBIANKA 534665

Kid’s by Voga Italia VI 535692

klawy teges 534369

KLEiB Passion of Life  
FARBA PLAMOODPORNA DO WNĘTRZ  
SUPERNOVA 533352

KLEMA 533838

Koherencja 535346

Koliber 533086

KONKOL 535349

KOT 533944

KRAINA PIWA 535079

KREATIVA 535521

kreaTYwne inicJAtywy 535557

KSIĄŻEK INVESTMENTS 535045

KWARK 535499

LAMPOWIEC 534519

LARICO 536060

LAVENDYNKA 535647

LC LA CHOCOLA BOUTIQUE 533843

lemoon HOUSE 535443

Liberty Motors 523979

LIGA MISTRZÓW PLONOWANIA 534299

LITTLE SHARK 535673

LOKOCOMFORT 535106

Lotnisko Warszawa-Radom 535467

ŁOWICZ ŁĄCZY pokolenia  
mleczarnia.lowicz.pl 533464

m Mother & ?ojok 531992

MAFELO 535480

MAGBUD POKRYCIA DACHOWE 534077

Mart-Kac 535650

MC BARBER 535534

MEBEVIT 534920

medisleep PODUSZKI MEDYCZNE 534410

MIASTO KOBIET 535671

MIXMANN 534511

MR.LODZIK 535547

MY 531365

NASADZENIA.PL 533546

NAWODNIENIA.PL 533547

NEO DENTAL 535475

NPB NARODOWY PANEL BADAWCZY 534779

Nutri FUSION 535873

NUTRI FUSION 535874

Orzeł Biały 1911 533180
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Paparazzi laser & beauty 535113

paparazzi.clinic 535112

Parkane 534113

parkane.pl 534122

PerfekcyjnaKsiegowa.pl 533022

PIEKARNIA AL KONKOL OD 1985 CUKIERNIA 535350

PISTOL STAR 532852

PIZZA GRODZISK 534554

Plisy Okienne 534820

polsat go PPV 532464

polsat go PPV 532466

polsat go PPV 532467

polsat go 532462

polsat go 532463

POLSKI INSTYTUT ROZWOJU  
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 535076

Port Lotniczy Warszawa-Radom  
im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 535515

Port Lotniczy Warszawa-Radom 535523

POSHE 524189

Prime DYSTRYBUTORY WODY 534672

Profolium 518934

ProRelaxin 534048

PROSOLIS POINT 535699

PROSOLIS 535696

Przyszłość Dachu 534415

PUNCHDOWN 535440

PW PASEK 535125

R RayStop 535462

Radio Taxi BIS 534414

REGATTA Business Poland 535695

RELAX Lures 535470

RIDERS FROM POLAND 535488

RISING STAR 535629

RODI 534659

ROLNIK NA PLUS 535446

SALAMINKA.PL 534785

SAMO ZDROWIE 533892

SANCTUS JOANNES 535868

SELECO LOGISTICS 535075

SILESIAOGRODY.PL 533549

Skingene lab. 532865

SLIPPERS FAMILY HAND MADE SHOES 535231

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI  
TRADYCYJNE MASŁO POLSKIE EXTRA  
Prawdziwy smak masła 83% TŁUSZCZU 532709

Sokół 533089

Speaking - Assistance 510932

Speranza 535869

Strongman 535227

Suknie Boho MARTA TROJANOWSKA 535689

super bambino 529061

SUSTAINABILITY FROM FARM  
TO FORK HACCP+ 529491

SYSTEM ARCHE 535550

Szerszeń 533092

śpioch 535472

TALENT FLOW 536088

TATRY SUPER SKI 513169

TECHLIFE 533298

TEMPFLOW 533183

THE MEN BY GRZEGORZ KRYCHOWIAK 531041

THE OFFICE PL 534501

TOKIR 535536

TOP-KEY 535124

twiga beauty 535099

TWORZYMY DZIEDZICTWO PRZYSZŁOŚCI 531366

u 533012

UG University of Gdańsk 532287

UG Uniwersytet Gdański 532286

UG 532289

UPC INTELIGENTNE WIFI 534066

USEME 535438

uWędzonych smokehause 534518

VITOCalc 534923

VSELI 535694

WANEKO LIGHT NOVEL 534556

WANEKO POWIEŚĆ 534555

Warsaw Radom Airport 535522

Wawa Dental 535525

WERSOW STORE 534357

wogoole 514080

WOLF DRIVER 535063

WORKMANN 535678

WOSSO 535341

WSM WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA  
w KŁODZKU 534259

YOCHI 534792

Yoush 535482

zadbano. 526845

ZANIMKUPISZ.PL 535093

ZAZUMI 535560

ZDRAPER 529055



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.

784579 FURLAT (2021 10 14) 33
859641 ELANEE (2021 10 05) 3, 5, 10
1344314 MM (2017 03 10)

CFE: 24.01.15, 27.05.22 34
1569239 selle italia (2021 10 01)

CFE: 27.05.01 12, 35
1572511 DISCOVER (2021 10 13) 9, 42
1587844 ELECTRIFIED (2021 10 11) 1
1588284 skılla (2021 10 07)

CFE: 27.05.01 9, 16, 35, 38, 41, 42
1617157 HAPPICHEW (2021 10 07, 2021 04 07) 5, 30
1621814 2021 08 16)

CFE: 28.03.00 7
1621859 2021 10 04)

CFE: 26.13.25, 26.15.01, 28.03.00 21
1621866 2021 07 23)

CFE: 28.05.00 32
1621926 RIKKI TIKKI (2021 09 13) 30, 35
1621972 2021 07 13, 2021 01 25)

CFE: 08.01.22, 09.01.10, 26.01.05, 26.15.25 30
1621974 2021 07 13, 2021 01 25)

CFE: 01.03.02, 09.01.10, 26.01.04, 26.11.08 30
1622042 COSMIC CLOUD LOUIS VUITTON  

(2021 08 03, 2021 02 25)
CFE: 27.05.01 3

1622043 AURELIUS (2021 08 05, 2021 07 01)
CFE: 05.07.10, 05.11.15, 17.02.01, 
19.03.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12

32, 33, 
35

1622055 STELLAR TIMES LOUIS VUITTON 
(2021 09 07, 2021 06 11)

3

1622086 demeyere (2021 06 04)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 3

1622088 FABERLIC GLOBAL 
OXYGEN (2021 06 15)

3, 5, 10, 32, 44

1622148 C CHi STETiKA (2021 04 12)
CFE: 25.07.01, 26.04.09, 27.05.01, 
28.05.00, 29.01.14

20, 24

1622199 2021 07 13, 2021 01 25)
CFE: 08.01.22, 19.13.21, 25.05.01, 
26.01.04, 26.15.25

30

1622201 2021 07 13, 2021 01 25)
CFE: 05.05.21, 08.01.19, 08.07.03, 26.13.25 30

1622309 AGORAPAY (2021 04 30, 2020 11 02) 9, 35, 36
1622365 BOUCLE SELLIER  

(2021 06 30, 2021 01 20)
14, 18

1622381 GEOSSOULSAUNA  
2021 07 26, 2021 03 23)

11

1622488 RMC MANUFACTURER COMPANY  
2021 05 24)
CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.04 11

1622592 2021 08 19, 2021 03 15)
CFE: 28.05.00 33

1622629 GRANADA LUXURY HOTELS (2021 06 17)
CFE: 01.01.05, 24.09.05, 26.11.02, 
27.05.01, 29.01.13

43

1622646 FONBET (2021 06 25, 2021 06 04)
CFE: 27.05.24, 29.01.12 35, 38, 41, 42

1622675 VANBIER (2021 08 27, 2021 05 09)
CFE: 07.01.12, 18.01.05, 26.04.07, 
27.05.03, 29.01.15

32, 33

1622676 Lamm (2021 08 19) 3, 5
1622833 MILMAST (2021 03 05)

CFE: 27.05.02, 29.01.12 6, 7, 9, 12, 35, 42
1622915 E ETIB (2021 05 18)

CFE: 26.11.01, 27.05.01 3, 35
1622944 2021 07 06)

CFE: 28.05.00 12, 37
1623023 Uni-Base (2021 07 09) 10
1623053 FRESH ANATOLIA (2021 06 28) 31
1623110 AzaR (2021 08 12)

CFE: 01.15.05, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.15

29, 30

1623159 IT’S KIND OF DELICIOUS AND 
WONDERFUL (2021 08 13)

33, 35

1623271 Prima Rider (2021 08 03)
CFE: 27.05.17 12

1623363 TOTEM (2021 04 22, 2021 03 26) 9, 37, 38, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1587844 

3  859641, 1622042, 1622055, 1622086, 1622088, 1622676, 1622915 

5  859641, 1617157, 1622088, 1622676 

6  1622833 

7  1621814, 1622833 

9  1572511, 1588284, 1622309, 1622833, 1623363 

10  859641, 1622088, 1623023 

11  1622381, 1622488 

12  1569239, 1622833, 1622944, 1623271 

14  1622365 

16  1588284 

18  1622365 

20  1622148 

21  1621859 

24  1622148 

29  1623110 

30  1617157, 1621926, 1621972, 1621974, 1622199, 1622201, 1623110 

31  1623053 

32  1621866, 1622043, 1622088, 1622675 

33  784579, 1622043, 1622592, 1622675, 1623159 

34  1344314 

35  1569239, 1588284, 1621926, 1622043, 1622309, 1622646, 1622833,
 1622915, 1623159 

36  1622309 

37  1622944, 1623363 

38  1588284, 1622646, 1623363 

41  1588284, 1622646 

42  1572511, 1588284, 1622646, 1622833, 1623363 

43  1622629 

44  1622088



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.

528637 Bodegas Alejandro Fernandez Tinto  
Pesquera S.L.
2021 08 25 33

525343 UTNIK RADOSŁAW
2021 08 31 41, 42

526056 Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
2021 09 07 42

527388 Biohealth Italia S.r.l.
2021 09 14 5

530234 NOWAK BARBARA HAIR&BEAUTY
2021 10 12 44

530119 FUCHSENTHALER MARKUS
2021 10 12 31

531024 Speedo Holdings B.V.
2021 10 25 25, 35

531026 Speedo Holdings B.V.
2021 10 25 25, 35

530570 Aphria Inc.
2021 10 26 5, 35

529993 ALTVATER Gessler – J.A. BACZEWSKI  
Likörerzeugung GmbH
2021 10 27 33

531139 IKONIC REAL ESTATE SOCIETA’ A
2021 11 02 25, 35

530771 FERRETTI S.P.A.
2021 11 02 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 

39, 40, 41, 42, 45



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.

1259963 FRUIT SHIPPERS LIMITED
2021 10 28 30
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