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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 29 listopada 2021 r. Nr ZT48

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) 499213 (220) 2019 04 27
(731) MEDBEST CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Magdalenka
(540) (znak słowny)
(540) MEDBEST
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, bielizna pościelowa 
dla niemowląt i dzieci, kołderki do przykrywania nóg, kapy 
i przykrycia na łóżka [narzuty], pokrycie na materace, pokry-
cie na materace dla dzieci, pokrowce i poszewki na poduszki, 
pokrowce i poszewki na poduszki dla dzieci, prześcieradła, 
prześcieradła dla dzieci i niemowląt, śpiwory [poszwy zastę-
pujące prześcieradła], śpiwory dla niemowląt, śpiwory dla 
dzieci, wsypa [bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce na ma-
terace], odzież okołoporodowa, odzież połogowa, 25 odzież, 
odzież i nakrycia głowy dla dzieci, bielizna damska, bieli-
zna osobista, bielizna dla dzieci, bluzki, kombinezony dla 
niemowląt i dzieci [odzież], koszule, osłony przed słońcem 
(daszki), piżamy, piżamy dla dzieci, skarpetki, spodnie, spód-
nice, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, szlafroki, 
śliniaki niepapierowe, T-shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], 
44 usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, kli-
niki medyczne, masaż, medyczna opieka pielęgniarska, opie-
ka zdrowotna, usługi optyczne, niehospitalizacyjne placówki 
opieki medycznej, placówki rekonwalescencji [w warunkach 
domowych], placówki rekonwalescencji [z opieką medyczną 
w warunkach domowych], pomoc medyczna, usługi sana-
toryjne, szpitale, usługi położnicze [akuszeria], usługi teleme-
dyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożycza-
nie urządzeń sanitarnych.

(210) 510073 (220) 2020 02 11
(731) LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec
(540) (znak słowny)
(540) Bonus
(510), (511) 27 wykładziny podłogowe z tworzyw sztucz-
nych.

(210) 521790 (220) 2020 12 07
(731) KOWA COMPANY, LTD., Nagoja, JP
(540) (znak słowny)
(540) Three Dimension
(510), (511) 10 maski higieniczne do izolacji wirusów, ma-
ski sanitarne do celów izolacji zarazków, maski higieniczne 
do izolacji pyłków, maski higieniczne do izolacji przeciw-
pyłowej do celów medycznych, maski higieniczne do izo-
lacji grzybów, maski higieniczne do celów medycznych, 
maski sanitarne do użytku medycznego, maski do użyt-
ku przez personel medyczny, maski na twarz do celów 
sanitarnych, maski chirurgiczne, maski sanitarne, maski 
higieniczne do użytku przez konsumentów ogólnych, te-
rapeutyczne maski na twarz, bioterapeutyczne maseczki 
do twarzy.

(210) 524460 (220) 2021 02 11
(731) PIETRASZEK PAULINA EMPIREPP, Krempachy
(540) (znak słowny)
(540) EMPIREPP
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Usługi handlu detalicznego związane 
z futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer 
sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkanina-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone on-line w zakresie torebek.

(210) 525222 (220) 2021 02 25
(731) ON THE WAVE DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUT-BACK surfskates
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(531) 26.01.03, 26.01.18, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 Dresy ortalionowe, Bezrękawniki, Bielizna, 
Topy [odzież], Odzież, Kurtki bluzy, Bluzki, Szaliki, Odzież dżin-
sowa, Paski, T-shirty z krótkim rękawem, Kąpielówki, Krótkie 
spodnie, Podkoszulki, Paski [odzież], Skarpetki, Buty sportowe, 
Sukienki damskie, Szorty, Bluzy dresowe, Kamizelki, Kostiu-
my, Nakrycia głowy, Kostiumy kąpielowe, Swetry, Pulowery, 
Spodnie od dresu, Kurtki, Akcesoria na szyję, Pasy do prze-
chowywania pieniędzy [odzież], Bluzy sportowe, Dżinsy, 
Spodnie, Rękawiczki, Opaski na głowę, Kombinezony, Banda-
ny, Bielizna termoaktywna, Koszulki polo, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Spódnico-spodenki, Obuwie, Odzież sportowa, Ko-
szule, Opaski przeciwpotne, Kombinezony zimowe, 28 Spor-
towe ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce, Sportowe 
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Ochraniacze na kolana do użycia podczas 
jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], Ochraniacze na łokcie 
do użytku w jeździe na deskorolce, Deski z kołami z oponami 
do mountainboardingu, Deskorolki, Podwozia do deskorolek, 
Kółka do deskorolek, Torby na deskorolki, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Agencje 
reklamowe, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, 
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne.

(210) 525487 (220) 2020 03 22
(731) TRANZ-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobiór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT TranzTel

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia alarmowe, Alarmy 
antywłamaniowe, Alarmy pożarowe, Alarmy dźwiękowe, 
Dzwonki sygnalizacyjne, Instalacje elektryczne, Przekaźniki 
elektryczne, Złącza elektryczne, Elastyczne powłoki (osłony) 
do kabli elektrycznych, Elektryczne urządzenia do kontroli do-
stępu, Urządzenia elektryczne do kontroli silników [monitoro-
wanie lub nadzór], Miarki [przyrządy miernicze], Oporniki elek-
tryczne, Mierniki, Mierniki elektroniczne, Mierniki przepływu, 
Mierniki przewodów, Mierniki poziomu cieczy, Puszki elektro-
instalacyjne, Puszki łączeniowe, Tablice połączeń, Urządzenia 
i instrumenty pomiarowe, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
Taśmy do rejestracji dźwięku, Nośniki do rejestracji dźwięku, 
Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia do rejestrowa-
nia i nagrywania danych, Elektroniczne mierniki odległości, 
Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Szafy rozdzielcze 
[elektryczność], Tablice rozdzielcze, Skrzynki połączeniowe 
[elektryczne], Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Styki elektryczne, Tablice sterow-
nicze [elektryczność], Wskaźniki strat elektrycznych, Tempera-
tura (Wskaźniki - ), Wtyczki, Gniazdka elektryczne, Wykrywacze 
dymu, Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Zaciski uziemia-
jące, Zaciski szczękowe [przewodniki elektryczne], Skrzynki 
bezpiecznikowe, Elektryczne skrzynki sterownicze, Odbiorniki 
radiotelefoniczne, Oprogramowanie komputerowe do zdal-
nego sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicz-
nymi, Oprogramowanie komputerowe do zbierania danych 
pozycjonujących, Radiotelefony, Oprogramowanie do dwu-
kierunkowej łączności bezprzewodowej - w tym zwłasz-
cza w środowiskach o ograniczonej przestrzeni, Urządzenia 

do łączności bezprzewodowej, Terminale radiotelefoniczne, 
Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do prze-
syłania głosu, danych lub obrazu, Elektryczne urządzenia 
do lokalizacji obiektów, Teleskopowe urządzenia do lokalizacji 
obiektów, Optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Ko-
mórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], Radary, 35 Udostępnianie katalogów [spisów] 
informacji handlowych on-line w Internecie, Opracowywanie 
katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Dystrybucja 
prospektów i próbek, Reklama, Prognozowanie wydarzeń go-
spodarczych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży 
on-line, następujących towarów: urządzenia do pomiaru mo-
mentu obrotowego, urządzenia do pomiaru temperatury, 
manometry cyfrowe, automatyczne testery piany, urządzenia 
do samoczynnej kontroli spryskiwaczy, zawory redukcyjne, hy-
dranty pożarowe, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, 
w tym także sprzedaży on-line, następujących towarów: mier-
niki przepływu i ciśnienia, filtry przepłukiwane strumieniem 
wstecznym, analizatory dwutlenku węgla i tlenu, urządzenia 
do pomiaru stężenia tlenu w atmosferze, urządzenia do kon-
troli mikrowycieków w opakowaniach, testery próżni, 37 Insta-
lacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych 
i technologii informacyjnej, Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo znisz-
czonych, Nadzór budowlany, Rozbiórka budynków, Budowa 
infrastruktury łącznościowej, Instalacja, konserwacja i naprawa 
systemów łącznościowych oraz sprzętu radiotelefonicznego, 
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji fotowol-
taicznych, 38 Usługi łączności audiowizualnej, Usługi łączności 
cyfrowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środ-
ki łączności elektronicznej], Usługi łączności radiowej, Usługi 
łączności elektronicznej, Radiotelefoniczne usługi komunika-
cyjne, Radiowa łączność ruchoma, Udostępnianie łączności 
radiowej, Wynajem sprzętu do łączności radiowej, Wynajem 
sprzętu do transmisji informacji, Wynajem sprzętu komuni-
kacji komórkowej, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunika-
cyjnego, Usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości 
o nagłych wypadkach, Transmisja sieciowa dźwięków, obra-
zów, sygnałów i danych, 42 Badania techniczne, Doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Usłu-
gi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Analiza i ocena dotycząca projektowania 
produktów, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowe-
go, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, Projektowanie techniczne, Tworzenie, ak-
tualizacja, konserwacja, modernizowanie i serwisowanie opro-
gramowania do obsługi systemów łączności oraz systemów 
lokalizacyjnych, Sporządzanie projektów i opracowywanie 
systemów fotowoltaicznych.

(210) 526514 (220) 2021 03 22
(731) SUNLIGHT INTERNATIONAL SUNDRANI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNLIGHT QUALITY PRODUCTS
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.13
(510), (511) 6 Belki, uchwyty, metalowe, pojemniki, 7 Młynki 
do kawy, 8 Noże ceramiczne, noże do krojenia mięsa, no-
życzki, otwieracze do puszek, śrubokręty, tasaki do mięsa, 
9 Alarmy, kijki do selfie, kaski, lupy, lustra, mierniki, magneto-
fony, nośniki do rejestracji dźwięku, 11 Akcesoria do łazienek, 
grill, latarki, lampy oświetleniowe, palniki gazowe, 16 Obra-
zy, kleje, 18 Kosmetyczki, parasole, torebki, walizki z kółkami, 
torby na zakupy, 21 Cukiernie, cukiernice, brytfanny, dzbanki 
do kawy, garnki, gąbki czyszczące, klamerki na ubrania, łyżki 
do lodów, łyżki do butów, maty do pieczenie, maty na stół, 
miotełki do kurzu, miseczki, mopy, naczynia ceramiczne, 
patery, pieprzniczki, pojemniki kuchenne, skarbonki, tale-
rze, termosy, wieszaki na ręczniki, zegarki ścienne, serwis 
do kawy.

(210) 528036 (220) 2020 12 02
(731) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProCardiol

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

(210) 528496 (220) 2021 05 05
(731) MIASTO ŁÓDŹ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁÓDŹ.pl DLA SENIORA DLA RODZINY DLA 

KOCHAJĄCYCH ŁÓDŹ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Usługi public relations, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów 
drukowanych], Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], 38 Komunikacja radiowa, Transmisja podkastów, 
Usługi w zakresie videokonferencji, 39 Dostarczanie gazet, 
40 Drukowanie, 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism.

(210) 529400 (220) 2021 05 26
(731) UNIVERSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) UNIVERSUN inteligentna energia
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 

detalicznych i hurtowych metalowych pokryć dachowych 
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, pokryć da-
chowych niemetalowych zawierających baterie słoneczne, 
pomp ciepła, regeneratorów ciepła, wymienników ciepła in-
nych niż części maszyn, zasobników ciepła, aparatury i urzą-
dzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatu-
ry, urządzeń i kabli do zastosowania w elektryce, urządzeń 
mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolują-
cych, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnaliza-
cyjnych, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu ener-
gii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowol-
taicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, matryc do paneli słonecznych, 
baterii słonecznych do ponownego ładowania, fotodiod, 
urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, fotowol-
taicznych modułów słonecznych, kalibrowanych referencyj-
nych ogniw fotowoltaicznych, ogniw słonecznych z krzemu 
krystalicznego, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, 
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych ogniw 
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, modułów 
słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania 
energii elektrycznej, baterii słonecznych do celów przemy-
słowych, przenośnych paneli słonecznych do wytwarzania 
energii elektrycznej, baterii słonecznych, kolektorów sło-
necznych do wytwarzania energii elektrycznej, modułów 
fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, paneli 
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, fotoko-
mórek do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, ogniw 
i baterii elektrycznych, urządzeń fotowoltaicznych do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, paneli słonecznych, baterii słonecznych do użytku 
domowego, akumulatorów energii fotowoltaicznej, ogniw 
słonecznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia elek-
tryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, komórek fotowoltaicznych, ładowarek 
do baterii słonecznych, aparatury fotowoltaiczna, aparatury 
i instalacji do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicz-
nymi, ogniw fotoelektrycznych, ogniw fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycz-
nej, systemów automatyki do instalacji solarnych, wskaźni-
ków wielkości elektrycznych, wiatromierzy, aplikacji kom-
puterowych do pobrania, oprogramowania do pobrania 
na komputery, programów komputerowych do pobrania, 
programów komputerowych nagranych, programów steru-
jących komputerowych nagranych, Usługi aukcyjne, Usługi 
w zakresie kontaktów biznesowych, Usługi zakupów grupo-
wych, Usługi w zakresie wycen handlowych, organizowanie 
konkursów, Usługi dystrybucyjne, Usługi importu i eksportu, 
Usługi w zakresie mediacji i negocjacji, Usługi w zakresie za-
mówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zaopatrze-
nia osób trzecich, Usługi prenumeraty, Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Analizy i badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej, Wynajmowanie, wypożyczanie 
i leasing w zakresie wymienionych usług [zawarte w tej kla-
sie], Doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymie-
nionych usług [zawarte w tej klasie], 37 Montaż, naprawy 
i serwis zestawów solarnych i fotowoltaicznych oraz instalacji 
grzewczych i urządzeń do wykorzystania energii odnawial-
nej, Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja systemów 
energii wiatrowej, Instalacja urządzeń do oszczędzania ener-
gii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Konserwacja 
i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja, serwis 
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Kon-
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serwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Napra-
wa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa 
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Naprawa 
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kon-
troli energii, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją generatorów energii, Montaż, naprawy i serwis źródeł 
energii odnawialnej, Montaż, naprawy i serwis pomp ciepła, 
Montaż, naprawy i serwis metalowych pokryć dachowych 
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi oraz pokryć 
dachowych niemetalowych zawierających baterie słonecz-
ne, Montaż, naprawy i serwis pomp ciepła, regeneratorów 
ciepła, wymienników ciepła innych niż części maszyn oraz 
zasobników ciepła, Montaż, naprawy i serwis filtrów do kli-
matyzacji, Montaż, naprawa i serwis instalacji i urządzeń 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, Montaż, naprawy i serwis instalacji i urządzeń grzew-
czych, chłodniczych, suszących, wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Budowa użytkowych instalacji 
słonecznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji foto-
woltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, 42 Audyt energetyczny, Projektowanie techniczne, 
Projektowanie instalacji fotowoltaicznych, Projektowanie in-
stalacji energetycznych, Projektowanie instalacji grzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oczyszczania powietrza, 
Usługi doradztwa w zakresie oszczędności energii, Porad-
nictwo informatyczne, Usługi doradztwa informatycznego, 
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
systemów komputerowych, Badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, Usługi projektowania, Analizy wyko-
nalności projektu, Doradztwo projektowe, Prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie produktów, Sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 529845 (220) 2021 06 01
(731) STOWARZYSZENIE FABRYKA INICJATYW LOKALNYCH, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JARMARK NA NIKISZU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 16 pojemniki kartonowe, emblematy papiero-
we, modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, 25 Ko-
szulki, nakrycia głowy, t-shirty, odzież, chusty, bandany, opa-
ski przeciwpotne, opaski na głowę, opaski na biust [odzież], 
opaski na głowę [odzież], opaski na szyję [części odzieży], 

opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne 
na nadgarstek, 35 Reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, w tym Internetu, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktual-
nianie materiału reklamowego, wynajmowanie przestrzeni 
i nośników na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, usługi impresariów w działal-
ności artystycznej, rozlepianie plakatów reklamowych, re-
klama billboardowa, tworzenie reklam i sponsorowanych 
tekstów, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie re-
klam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
sprzedaż towarów spożywczych, materiałów i środków dla 
artystów stosowanych w malarstwie, sztuce, projektowaniu, 
sztuce, projektowaniu odzieży, publikacji wydawniczych, 
sprzedaż dzieł sztuki w dowolnej formie i wydawnictw, 
sprzedaż pamiątek obejmujących: publikacje elektroniczne, 
programy komputerowe, wydawnictwa multimedialne, wy-
dawnictwa na nośnikach elektronicznych jak encyklopedie, 
leksykony, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, opro-
gramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, magnetyczne, 
optyczne i elektroniczne nośniki danych, nagrania dźwięko-
we i audiowizualne, kasety, płyty, biżuterię, breloczki, budzi-
ki kubki i kufle z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, 
dzbanki, emblematy z metali szlachetnych, figurki z metali 
szlachetnych, kamienie półszlachetne i szlachetne, medalio-
ny, ozdoby ze srebra, pojemniki i pudełka z metali szlachet-
nych, spinki do mankietów i krawatów, świeczniki, zegarki, 
zegary, adresarki, afisze, plakaty, akwaforty stosowane 
w grafice, akwarele (obrazy, malarstwo), albumy, almana-
chy stosowane w rocznikach, artykuły biurowe z wyjąt-
kiem mebli, bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania, 
bloki listowe stosowane w papeteriach, bloki rysunkowe, 
broszury, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, 
chorągiewki papierowe, chromolitografie, papierowe chus-
teczki do nosa, czasopisma, periodyki, diagramy, emblema-
ty, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylne-
go, figurki z papieru, folia z tworzywa sztucznego do pako-
wania, formularze stosowane w blankietach, drukach, formy 
do gliny modelarskiej stosowane jako materiały dla arty-
stów, fotografie, urządzenia do oprawiania fotografii, foto-
grawiura, futerały na matryce, gazety, glinę do modelowa-
nia, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, ka-
lendarze z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami, karty 
indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
kasetki na papeterię stosowane jako artykuły biurowe, kata-
logi, kokardy papierowe, komiksy, koperty biurowe, koperty 
stosowane jako artykuły piśmienne, koperty na butelki 
z kartonu lub papieru, książki, litograficzne dzieła sztuki, lito-
grafie, malarstwo, obrazy oprawione lub nie, mapy, materia-
ły do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowa-
nia, materiały drukowane, materiały filtracyjne papierowe 
w formie bibuły, materiały klejące do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, materiały piśmienne, materiały 
powłokowe wykonane z krochmalu lub skrobi (obrazy, ma-
larstwo), miseczki na farby dla artystów malarzy, modele, 
makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklej-
ki stosowane w materiałach piśmiennych, notatniki, notesy, 
notesy podręczne, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, 
obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na doku-
menty, okładki, obwoluty stosowane w papiernictwie, okól-
niki, oleodruki, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglo-
we, opakowania do butelek z tektury lub papieru, opaski 
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, oprawy, 
oprawy do ołówków, palety dla malarzy, papier do pakowa-
nia, papier do pisania, papier do zawijania, papier mâché, 
papierowe podstawki pod karafki, papier parafinowany, pa-
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pier pergaminowy, papier przebitkowy stosowany w mate-
riałach piśmiennych, papier srebrny, papier świecący, papier 
w arkuszach stosowany w artykułach piśmiennych, papier 
Xuan stosowany do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier 
z miazgi drzewnej, pasta do modelowania, kredki pastele, 
pędzle, pudełka na pieczęcie, stemple, pióra stosowane 
w artykułach biurowych, pióra wieczne, pióra ze stali, piórka 
do rysowania, piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plan-
sze, płytki grawerskie, plany, płótno do malarstwa, płótno 
introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, 
płótno nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w re-
produkcji dokumentów, płytki adresowe do adresarek, płyty 
matrycowe, podpórki do utrzymywania wielu książek w po-
zycji pionowej, podręczniki, podstawki do długopisów 
i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, portrety, prospek-
ty, przebitki stosowane w materiałach piśmiennych, prze-
zrocza w materiałach piśmiennych, przybory do pisania 
w materiałach piśmiennych, zestawy przyborów do pisania, 
przybory szkolne stosowane w artykułach piśmiennych, 
przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do ry-
sowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, pu-
dełka na farby stosowane w artykułach szkolnych, pudła 
na kapelusze z tektury, ramki do fotografii, rejestry, księgi 
główne, reprodukcje graficzne, drukowane rozkłady, reper-
tuary godzinowe, rury tekturowe, ryciny stosowane w gra-
werowaniu, rysiki, rysunki, ryciny, zestawy rysunkowe stoso-
wane w kompletach kreślarskich, segregatory stosowane 
w artykułach biurowych, serwetki stołowe papierowe, ser-
wety na stół papierowe, skoroszyty na dokumenty, stemple 
do pieczętowania, stojaki na stemple, szablony stosowane 
w artykułach piśmiennych, szczotki w postaci pędzli do pi-
sania, szczotki malarskie w postaci pędzli malarskich, sztalu-
gi malarskie, sztychy, ryty, szyldy z papieru lub z kartonu, 
śpiewniki, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub pa-
pieru, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty, temperówki 
do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, torebki do pa-
kowania z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki papie-
rowe w kształcie stożka, tworzywa sztuczne do modelowa-
nia, wierszowniki, winkielaki, datowniki, kasowniki stosowa-
ne w poligrafii, wkładki papierowe do szuflad perfumowane 
lub nie, wycinki histologiczne, wydruki graficzne, wyroby 
z kartonu, wzornice perforowane do krosien żakardowych, 
wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do ksią-
żek, karty zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe, ko-
szulki, nakrycia głowy, t-shirty, repliki przedmiotów histo-
rycznych i muzealnych materiałów promocyjnych, repro-
dukcji dzieł sztuki, usługi związane z organizowaniem i ob-
sługą wystaw, pokazów, targów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe, usługi 
związane z zarządzaniem w działalności handlowej, usługi 
związane z administrowaniem działalności handlowej, ad-
ministrowanie hotelami, prace biurowe, wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń dla biura, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynaj-
mowanie powierzchni reklamowej, pokazy towarów, orga-
nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,  
41 Edukacja, pozaszkolne formy kształcenia, kursy edukacyj-
ne, nauczanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konfe-
rencji, zjazdów, sympozjów, kongresów o dowolnej tematy-
ce z dziedziny edukacji, kultury oraz nauki, usługi związane 
z organizowaniem i obsługą wystaw, pokazów, konferencji 
w celach rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne 
i internetowe, publikowanie książek, tekstów i innych niż re-
klamowe, również w Internecie i elektronicznie, mała poli-
grafia dla osób trzecich, a mianowicie wydawanie książek 
i druków o małym nakładzie, tłumaczenia, konkursy eduka-

cyjne, lekcje pokazowe, multimedialne prezentacje eduka-
cyjne, fotografowanie, fotoreportaże, informacja o impre-
zach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, usługi artystów teatralnych, usługi roz-
rywkowe, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie 
i obsługa imprez kulturalnych, naukowych i rozrywkowych, 
usługi związane z przekazywaniem informacji o imprezach 
rozrywkowych, naukowych, kulturalnych i sportowych, or-
ganizowanie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw oraz 
koncertów, organizowanie konkursów, produkcja filmów 
i programów telewizyjnych, usługi reporterskie, organizacja 
wypoczynku.

(210) 530114 (220) 2021 06 11
(731) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DON LEMON

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe gazo-
wane napoje na bazie soków owocowych, Napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe.

(210) 530162 (220) 2021 06 12
(731) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plener Literacki w Warszawie

(531) 05.03.13, 05.03.14, 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, ustanawianie stypendiów 
i nagród, zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, udzielanie dotacji na rzecz inicjatyw 
podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju czytel-
nictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnianie 
obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinfor-
matycznych, przekazu satelitarnego, udostępnianie on-line 
publikacji, książek, czasopism, podręczników, 41 Organizacja 
wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, plene-
rów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali doty-
czących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej i wojsko-
wej, organizacja konkursów literackich, podejmowanie działań 
o charakterze edukacyjnym, publikowanie książek, wypoży-
czanie książek, 42 Tworzenie i udostępnianie serwisów inter-
netowych mających na celu popularyzację literatury.

(210) 530166 (220) 2021 06 12
(731) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Plener Literacki W GDYNI

(531) 01.03.01, 01.03.02, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, ustanawianie stypendiów 
i nagród, zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, udzielanie dotacji na rzecz inicja-
tyw podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju 
czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszech-
nianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, udostępnia-
nie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników,  
41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń, se-
minariów, plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjaz-
dów, festiwali dotyczących popularyzacji literatury, wiedzy 
historycznej i wojskowej, organizacja konkursów literackich, 
podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, publi-
kowanie książek, wypożyczanie książek, 42 Tworzenie i udo-
stępnianie serwisów internetowych mających na celu popu-
laryzację literatury.

(210) 530392 (220) 2021 06 17
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta CUKIER Z DODATKIEM WANILII PREMIUM 

NATURALNE SKŁADNIKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15, 05.05.21
(510), (511) 30 Cukier, cukier biały, cukier do produkcji dże-
mów, Cukier do produkcji galaretek, Cukier do produkcji 
przetworów owocowych, Cukier inny niż do celów leczni-
czych, Cukier kandyzowany do celów spożywczych, Cukier 
karmelizowany, Cukier owocowy, Cukier palmowy, Cukier 
puder, Dodatki smakowe i przyprawy, Preparaty do ciast, 
Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty 
przyprawowe, Produkty spożywcze z cukru do przyrządza-
nia deserów, Produkty spożywcze z cukru do słodzenia dese-
rów, Przyprawy, Przyprawy do pieczenia, Substancje nadają-
ce smak jako dodatek do jedzenia inne niż olejki eteryczne.

(210) 530482 (220) 2021 06 18
(731) KOWALSKI KAMIL ECO-SERVICE, Rogóźno
(540) (znak słowny)
(540) Eco-Service Kamil Kowalski
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, 7 Urządzenia do czyszczenia paro-
we, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia do czysz-
czenia, 37 Czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie 
budynków od zewnątrz, dezynfekcja, odśnieżanie, wypoży-
czanie maszyn do czyszczenia, konserwacja dachów, udzie-
lanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych 
elementów budynków, czyszczenie przemysłowe budyn-
ków, 40 Osuszanie budynków.

(210) 530778 (220) 2021 06 26
(731) INNOGY STOEN OPERATOR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOEN OPERATOR powered by e.on

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.01
(510), (511) 4 Paliwa, Paliwa gazowe i płynne, Paliwa do ce-
lów grzewczych, Paliwa silnikowe i oświetleniowe, Gaz 
ziemny, Gaz skroplony, Benzyny silnikowe, Oleje napędowe, 
Oleje opałowe, mazut, Oleje przemysłowe, Oleje silnikowe, 
Parafina, Paliwa lotnicze, Smary, Oleje techniczne, Węgiel, 
9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, 
do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne, przewodzące, przełączające, transformujące, akumulato-
rowe i kontrolno-sterujące, Urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i elektrotechniczne, Magnesy (cewki elektromagnetycz-
ne), Akumulatory zapłonowe, Przewody i kable elektryczne, 
Transformatory elektroniczne, Elektryczne instrumenty 
pomiarowe, Puszki przyłączeniowe, Urządzenia kontrolne 
ograniczające pobór, Urządzenia odcinające dopływ prądu, 
Precyzyjne instrumenty, urządzenia i przyrządy przewodzą-
ce, przesyłające, transformujące, podtrzymujące, regulujące 
lub kontrolujące prąd elektryczny, Sprzęt do przetwarza-
nia danych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
i nagrane, Aplikacje oprogramowania, do pobrania i nagra-
ne, Sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne, Tablety, 
Telefony komórkowe, Inteligentne zegarki, Komputerowe 
urządzenia pamięci, Wszelkiego rodzaju elektroniczne no-
śniki danych, Wszelkiego rodzaju cyfrowe nośniki danych, 
Wszelkiego rodzaju optyczne nośniki danych, Wszelkiego 
rodzaju nośniki danych, ujęte w klasie 09, Publikacje elektro-
niczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, 16 Publikacje 
drukowane, Materiały drukowane, Magazyny, Kupony, kwity, 
Etykiety papierowe, Nalepki, Materiały introligatorskie, Foto-
grafie, Materiały piśmienne, Ręczne urządzenia drukujące, 
Dziurkacze do użytku biurowego, Segregatory do akt, Czeki 
podróżne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościo-
wymi dla klientów, Usługi w zakresie zarządzania zakupami 
i transakcjami, Usługi w zakresie prowadzenia i wyceny dzia-
łalności gospodarczej, Usługi dotyczące prowadzenia ksiąg 
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rachunkowych i wyciągów z kont w zakresie obrotu paliwa-
mi do pojazdów mechanicznych, Reklama radiowa lub te-
lewizyjna, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi reklamowe, Reklama prasowa, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Organizowanie wystaw i pokazów 
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych, 
Organizowanie wystaw on-line w sieci komputerowej w ce-
lach handlowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesem 
i czynności biurowych, Usługi w zakresie badania opinii pu-
blicznej, Usługi promocyjne, Elektroniczna publikacja dru-
ków w celach reklamowych, Organizowanie i udostępnianie 
handlowych i biznesowych informacji kontaktowych przez 
Internet, Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie 
i prowadzenie wirtualnych spotkań biznesowych, Plano-
wanie i prowadzenie wirtualnych konferencji naukowych, 
36 Usługi w zakresie obsługi kart debetowych, kart identy-
fikacyjnych, kart upoważniających do zakupów, kart rabato-
wych, Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart kredyto-
wych i debetowych, Usługi w zakresie rozliczeń finansowych 
transakcji, Usługi dotyczące elektronicznego transferu kapi-
tału, Dostarczanie informacji o stanie konta, Usługi w zakresie 
sprzedaży na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego, usługi 
w zakresie sporządzania analiz na temat wszystkich powyż-
szych usług, usługi w zakresie obsługi czeków podróżnych, 
Usługi gromadzenia funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi sponsorowania finansowego, usługi finansowania 
w celu sponsorowania firm, usługi sponsorowania i patrona-
tu finansowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, 
37 Usługi budowlane, Wykrywanie i naprawa błędów w in-
stalacjach elektrycznych, w szczególności w branży energe-
tycznej i elektrycznej, Konstrukcja i konserwacja sieci dostar-
czających gaz, gaz ziemny, oleje lub elektryczność, usługi 
naprawcze i instalacyjne systemów grzewczych, usługi na-
prawcze oraz instalacyjne urządzeń do ogrzewania, chłodze-
nia, klimatyzacji, wentylacji, w szczególności kotłów i palni-
ków parowych, usługi naprawcze oraz instalacyjne urządzeń 
oraz systemów do przetwarzania danych, usługi naprawcze 
i instalacyjne urządzeń pomiarowych w dziedzinie energii, 
gazu, wody, technologii środowiskowych i klimatyzacyj-
nych, usługi naprawcze oraz instalacyjne w zakresie elek-
trowni, generatorów gazowych i gazociągów oraz instalacji 
do wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej i pary, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Transmisja plików cyfrowych 
i poczty elektronicznej, Zapewnianie użytkownikom dostę-
pu do globalnych sieci komputerowych, Udostępnianie po-
łączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komputero-
wej, Usługi routingu i połączeń telekomunikacyjnych, Usługi 
telekonferencji, Nadawanie programów radiowych i telewi-
zyjnych, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie czatów 
internetowych i forów on-line, Usługi telefoniczne i poczty 
głosowej, Usługi telekonferencji i wideokonferencji, Czaty 
sieci społecznościowych, Zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do platform i portali w Internecie, Transmisja on-line publika-
cji elektronicznych on-line, 39 Usługi w zakresie prowadze-
nia stacji paliw oraz elektronicznych stacji ładujących, Usługi 
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, 
Usługi związane z prowadzeniem działalności transportowej 
w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego 
i rurociągowego, Usługi w zakresie magazynowania, skła-
dowania i przechowywania ropy naftowej, elektryczności 
i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania zapasu pa-
liw, Usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich 
i lądowych, Usługi logistyczne w zakresie transportu przy 
użyciu sprzętu lub usług publicznych, w szczególności w za-
kresie dostarczania elektryczności, dystrybucji i dostarczania 
energii i paliw za pomocą rurociągów, 40 Usługi w zakresie 

uszlachetniania paliw i gazów, Usługi w zakresie barwienia 
i dodawania komponentów, Usługi przetwarzania materia-
łów paliwowych, energii, gazu, wody, Skup, obrót i przerób 
olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicz-
nych, Usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
Usługi w zakresie przetwarzania ropy naftowej i rafinacji, 
Usługi w zakresie wytwarzania, przesyłania i obrotu energią 
cieplną i elektryczną, 41 Usługi publikacji elektronicznych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych nie do pobrania, Multimedialna publikacja 
publikacji elektronicznych, 42 Rozwój platform kompute-
rowych, Budowa platformy internetowej, Programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, Oprogramo-
wanie do programowania platform handlu elektronicznego, 
Oprogramowanie do programowania platform informa-
cyjnych w Internecie, Platforma jako usługa, Platformy ho-
stingowe w Internecie, Hosting platform komunikacyjnych 
i transakcyjnych w Internecie, Audyt energetyczny.

(210) 530934 (220) 2021 06 30
(731) PODRAŻKA KAMIL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Healthix
(510), (511) 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 44 Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 531157 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREET

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 19.03.01, 25.01.15
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy 
przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy 
przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ket-
chupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przy-
gotowywania sosów, sosy, sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy 
przyprawowe, sosy warzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, 
sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, 
dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty i przypra-
wy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531215 (220) 2021 07 07
(731) Donoci s.r.o., Blansko, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Liderlamp.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 9 Aparatura i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzór), ra-
tujące życie i dydaktyczne, Aparatura i przyrządy do przewo-
dzenia, przełączania, przekształcania, akumulacji, regulacji 
lub kontroli prądu elektrycznego, Aparatura do nagrywania, 
transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetycz-
nych nośników danych, dysków do nagrywania, płyt kom-
paktowych, płyt DVD i innych cyfrowych nośników zapisu, 
Aparaty na monety, Kasy fiskalne, Kalkulatory, Sprzęt do prze-
twarzania danych, Komputery, Oprogramowanie kompute-
rowe, Gaśnice, czujki pożarowe, Urządzenia, narzędzia i kable 
do prądu elektrycznego, Osprzęt fotowoltaiczny, elementy 
elektryczne i elektroniczne, kable i przewody, obwody elek-
tryczne, Płytki drukowane, Osprzęt elektroinstalacyjny 
w szczególności przedłużacze, przewody i kable połączenio-
we, rozgałęźniki, gniazda, wtyczki, zasilacze, transformatory, 
czujniki ruchu, dzwonki do drzwi, podświetlane przyciski, 
programatory, listwy zaciskowe, przekaźniki, wyłączniki, po-
łączenia elektryczne, konektory, wyłączniki czasowe, elek-
tryczne elementy sterowania i dystrybucji, bezpieczniki elek-
tryczne, złącza, zaciski przyłączeniowe, akumulatory elek-
tryczne i cewki elektryczne, ładowarki akumulatorów, kame-
ry do monitoringu, telefony wewnętrzne, wideofony domo-
we, ogniwa elektryczne, lampy próżniowe, Urządzenia 
optyczne, lupy i korektory, lupy optyczne, Urządzenia 
do ochrony i sygnalizacji bezpieczeństwa, alarmy, urządzenia 
alarmowe i ostrzegawcze, urządzenia kontroli dostępu, Urzą-
dzenia do: nawigacji, kontroli, śledzenia, Aparatura celowni-
cza i kartograficzna, Urządzenia pomiarowe, detekcyjne 
i monitorujące, Wskaźniki i sterowniki, Czujniki i detektory, 
czujniki ruchu, Urządzenia do badania i kontroli jakości, Urzą-
dzenia do pomiaru, zliczania, prostowania i kalibracji, Urzą-
dzenia i sprzęt do rejestracji i rejestracji danych, Przyrządy 
do pomiaru czasu (nie zegary i zegarki), Przyrządy do pomia-
ru wagi, Przyrządy do pomiaru odległości i wielkości, przy-
rządy do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru ener-
gii elektrycznej, Sterowniki elektroniczne, sterowniki urzą-
dzeń do kontroli i regulacji ciepła, Przyrządy badawcze i la-
boratoryjne, przyrządy dydaktyczne i symulatory, Podświe-
tlane szyldy i reklamy firmowe sterowane elektrycznie, Wtyki 
i złącza, gniazda antenowe, elektryczne zaślepki, gniazda 
przyłączeniowe (elektryczne), osłony gniazd elektrycznych, 
szafki na gniazda elektryczne, przełączniki elektryczne, ma-
gnetyczne, elektromagnetyczne, telekomunikacyjne, rtęcio-
we, wysokiej częstotliwości, Wyłączniki optyczne, czasowe, 
temperaturowe, oświetlenia elektrycznego i prądu elek-
trycznego, wyłączniki regulujące wilgotność, wyłączniki me-
chaniczne, wyłączniki czujnikowe, wyłączniki krańcowe, wy-
łączniki dźwigniowe, wyłączniki poziomu, wyłączniki rozga-
łęźne, Przedłużacze, przedłużacze elektryczne oraz ich części 
i akcesoria, złącza, przyłącza i złącza gniazdowe, Złącza 
optyczne, złącza elektryczne, 11 Aparatura do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, su-
szenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i celów sanitarnych, 
Sprzęt oświetleniowy w tym oprawy oświetleniowe, żarówki 
wszelkiego rodzaju w klasie 11, świetlówki, lampy wyładow-
cze w klasie 11, Latarki, Oświetlenie elektryczne i instalacje 
do oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne i uliczne, oświetlenie 

ogrodowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, 
oświetlenie jako systemy bezpieczeństwa, Urządzenia 
do oświetlenia ulicznego, Zespoły oświetlenia taśmowego, 
Oświetlenie wystawowe, oświetlenie bezpieczeństwa z czuj-
nikiem ciepła, Odbłyśniki do urządzeń do oświetlania dla du-
żych powierzchni świetlnych do oświetlenia pośredniego, 
Przenośny sprzęt oświetleniowy, Oświetlenie typu string so-
lar, Urządzenia i aparatura oświetleniowa, Akcesoria oświetle-
niowe, Aparatura i sprzęt do oświetlenia scen filmowych, 
Elektryczne akcesoria oświetleniowe do użytku w miejscach 
niebezpiecznych, Światłowody, Instalacje grzewcze, kominki 
elektryczne, aparatura i instalacje chłodnicze w klasie 11, 
Sprzęt wentylacyjny, klimatyzacja, Sterylizatory powietrzne, 
Oczyszczacze powietrza, Wentylatory, wentylatory klimaty-
zacji, skraplacze wentylatorowe, Maty grzewcze, 35 Organi-
zowanie handlu interaktywnego za pośrednictwem global-
nych sieci komunikacyjnych (Internet) wraz z gromadzeniem 
różnych towarów dla osób trzecich w celu umożliwienia kon-
sumentom wygodnego przeglądania i zakupu tych produk-
tów oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa (sklep internetowy) 
z produktami: oprawy oświetleniowe, Świece i knoty, Apara-
tura naukowa, żeglarska, geodezyjna, fotograficzna, kinema-
tograficzna, optyczna, ważąca, pomiarowa, sygnalizacyjna, 
kontrolna (nadzorowa), ratownicza i dydaktyczna, Przyrządy 
do prowadzenia, przełączania, przekształcania, akumulowa-
nia, regulowania lub kontrolowani energii elektrycznej, Apa-
ratura do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, dyski do nagry-
wania, dyski kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki da-
nych, Aparatura uruchamiana przez wrzucenie monet, Kasy 
fiskalne, Kalkulatory, Sprzęt do przetwarzania danych, kom-
putery, oprogramowanie komputerowe, Gaśnice, Urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, dostarczania wody pitnej 
i wody do celów sanitarnych, Pojazdy lądowe, powietrzne 
i wodne, Broń palna, amunicja i pociski, Materiały wybucho-
we, Fajerwerki, Metale szlachetne i ich stopy, Złocone lub 
posrebrzane wyroby, biżuteria, Kamienie szlachetne, Przyrzą-
dy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Instrumenty mu-
zyczne, Papier, tektura, Wyroby poligraficzne na potrzeby 
introligatorskie, Fotografie, Artykuły papiernicze, Kleje do pa-
pieru lub gospodarstwa domowego, Materiały dla artystów, 
pędzle, Maszyny do pisania, stoliki pod maszyny do pisania 
(z wyjątkiem mebli), Pomoce dydaktyczne z wyłączeniem 
urządzeń dydaktycznych, Opakowania z tworzyw sztucz-
nych, Czcionki drukarskie, matryce drukarskie, Gutaperka, 
Guma, Azbest, Mika, Półprodukty z tworzyw sztucznych, Ma-
teriały uszczelniające, Korki, Elastyczne rury izolacyjne, nie-
metalowe, Skóry i ich imitacje, skóry zwierzęce, skóry surowe, 
Kufry i torby podróżne, Parasole i parasole przeciwsłoneczne, 
Laski, Bicze, Uprzęże i wyroby rymarskie, Niemetalowe mate-
riały budowlane, niemetalowe rury sztywne do budownic-
twa, Asfalt, Smoła, Niemetalowe konstrukcje przenośne, za-
bytki niemetalowe, Meble, Lustra, Ramy, Wyroby drewniane, 
Wyroby z materiałów naturalnych w szczególności kości sło-
niowej, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej 
i jej zamienników, Naczyń i pojemników kuchennych, Grze-
bieni i gąbek, Pędzli (oprócz szczotek), Materiały do wyrobu 
szczotek, przyborów do czyszczenia, drutów do czyszczenia 
parkietu, szkła surowego lub przetworzonego, Szkło, Porcela-
na i ceramika, Liny, Sznurki, Siatki, Namioty, Markizy, Plandeki, 
Worki i materiały wypełniające (z wyjątkiem wykonanych 
z gumy i tworzyw sztucznych), Materiały włókiennicze z su-
rowych włókien, włókna tekstylne, tekstylia i wyroby włó-
kiennicze, Pościel, Obrusy, Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
Koronki i hafty, wstążki i koronki, Guziki, haczyki i oczka, 
oczka – galanteria, Szpilki, Sztuczne kwiaty, Dywany, dywani-
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ki, maty, linoleum i inne wykładziny podłogowe, Tapety nie-
tekstylne, Gry, zabawki, Artykuły gimnastyczne i sportowe, 
Ozdoby świąteczne, Systemy, urządzenia, produkty i akceso-
ria do oświetlenia, Meble i dekoracje domowych, Reklama, 
Organizacja i udostępnianie biznesowych imprez demon-
stracyjnych produktów i usług, Informacja biznesowa 
i o działalności gospodarczej, Pomoc, doradztwo i doradz-
two w działalności gospodarczej, Tworzenie sieci bizneso-
wych i informacji o działalności gospodarczej, Działalność 
reklamowa i promocyjna, pośrednictwo w działalności rekla-
mowej, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, 
Rozpowszechnianie próbek towarów, Pomoc biznesowa 
w zakresie oświetlenia i techniki oświetleniowej związanych 
z klasą 35, Opracowywanie przeglądów statystycznych, Do-
radztwo w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, 
Marketing, Badania i analizy rynku, Dystrybucja towarów 
do celów reklamowych, Reprodukcja dokumentów, Mailing 
bezpośredni, Reklama on-line w sieci teleinformatycznej, re-
klama on-line, Prowadzenie i realizacja kampanii reklamo-
wych, Działania demonstracyjne w celach biznesowych i re-
klamowych, Eksport i import.

(210) 531477 (220) 2021 07 12
(731) ELECTREVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ELECTREVO
(510), (511) 12 Pojazdy jednośladowe (rowery, hulajnogi), 
w tym z napędem elektrycznym, pojazdy wielośladowe, 
Pojazdy poruszające się po wodzie i w powietrzu, Części 
i akcesoria do w/w pojazdów, 28 Sprzęt sportowy, sprzęt 
rehabilitacyjny, zabawki poruszane siłą mięśni, zabawki 
jeżdżące o napędzie elektrycznym, wypożyczanie sprzętu, 
wypożyczanie zabawek poruszanych siłą mięśni i jeżdżą-
cych o napędzie elektrycznym, sprzęt rehabilitacyjny o na-
pędzie elektrycznym, 35 Sprzedaż: pojazdów, części i ak-
cesoriów do pojazdów jednośladowych i wielośladowych, 
pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i w powie-
trzu, Sprzedaż: odzieży, środków do konserwacji i pielęgnacji 
pojazdów, suplementów diety, napojów: energetycznych, 
sportowych, zawierających proteiny, gazowanych, energe-
tyzujących, sprzętu sportowego, sprzętu rehabilitacyjnego, 
zdrowej żywności, sprzętu do wyposażenia siłowni i klubów 
fitness, Profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących 
wyposażenie myjni pojazdów oraz punktów naprawy rowe-
rów, pośrednictwo handlowe, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowej, 
reprezentowanie interesów podmiotów trzecich, usługi roz-
powszechniania informacji handlowych, wynajem miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych do komputerowych baz danych, Usługi 
związane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów 
zagranicznych, Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prospektów, broszur, druków, usługi związane 
z propagowaniem zachowań sportowych i prozdrowotnych, 
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 37 Konserwacja, serwis, naprawa, 
regeneracja pojazdów, w tym o napędzie elektrycznym, na-
prawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, Myjnie po-
jazdów, Usługi punktów ładowania pojazdów, Diagnostyka 
pojazdów, 39 Wypożyczanie: pojazdów, w tym jednoślado-
wych, pojazdów o napędzie elektrycznym, pojazdów reha-
bilitacyjnych, przyrządów poruszających się, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, prowadzenie parkingów, usługi biura 
podróży i biura turystycznego, 41 Usługi edukacyjne, w tym 
w zakresie wszelkich dyscyplin sportowych i zachowań proz-

drowotnych, usługi w zakresie rozrywki, rekreacji, kultury, 
usługi związane z działalnością sportową dla grup i osób 
indywidualnych, prowadzenie: zajęć sportowych, obozów 
sportowych, klubów fitness, prowadzenie obiektów spor-
towych, promowanie i organizowanie imprez sportowych, 
imprez plenerowych, imprez rozrywkowych, usługi produ-
centów i sponsorów wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych, usługi w zakresie wypożyczania i dzierżawy 
sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, produkcja filmów o tematyce 
sportowej, kulturalnej, rozrywkowej, nagrywanie ćwiczeń 
fizycznych na nośnikach elektronicznych i ich rozpowszech-
nianie, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi 
w zakresie organizowania, nagrywania, montażu i rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce 
rozrywkowej, sportowej, związanej z zachowaniami prozdro-
wotnymi, usługi wydawnicze, usługi tłumaczeń.

(210) 531718 (220) 2021 07 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.01.22, 06.01.02, 03.04.02, 
25.01.15

(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Guma do żucia, Syropy smakowe, Pole-
wy cukiernicze, Sezamki.

(210) 531721 (220) 2021 07 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxurio Caramel Fudge Original Caramel Fudge 

Since 1951
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 06.01.02, 03.04.02, 25.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Guma do żucia, Syropy smakowe, Pole-
wy cukiernicze, Sezamki.

(210) 531724 (220) 2021 07 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.15, 06.01.02, 03.04.02, 
08.01.22

(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Guma do żucia, Syropy smakowe, Pole-
wy cukiernicze, Sezamki.

(210) 531735 (220) 2021 07 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxurio Caramel Fudge Original Caramel Fudge 

Since 1951

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 03.04.02, 06.01.02, 08.01.22, 
25.01.19

(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Guma do żucia, Syropy smakowe, Pole-
wy cukiernicze, Sezamki.

(210) 531888 (220) 2021 07 22
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) DZIKA BO ZIMNA, ZIMNA BO DZIKA
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe.

(210) 532485 (220) 2021 08 05
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKA AGRO JESIEŃ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.23
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyj-
ne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane 
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Mini 
albumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione 
i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samo-
przylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania foto-
grafii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-
we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów ko-
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smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, in-
teraktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszenio-
wego, w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, Produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, 
seriali, Realizacja spektakli, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 532887 (220) 2021 08 17
(731) KOCHANIECKA KATARZYNA, Borowo-Młyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE WOLF

(531) 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 4 Knoty do świec, Oświetlenie bożonarodze-
niowe [świece], Świece, Świece zapachowe, 18 Obroże dla 
zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Parasole, Plecaki, Pokrowce 
na parasole, Torby, Torby gimnastyczne, Torby na zakupy, 
Torby na zakupy na kółkach, Torby plażowe, Torebki, Walizki, 
21 Butelki na napoje dla podróżnych, Dzbanki, Kubki, Kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Łyżki do butów, Misecz-
ki, Porcelana, Sitka do zaparzania herbaty, Stroiki na świece, 
Szklane naczynia do picia, Termosy, Termosy do napojów, 
Torby izotermiczne, 25 Antypoślizgowe akcesoria do obu-
wia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe, Buty 
sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chust-
ki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia gło-
wy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], 
Espadryle, Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Ga-
bardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 

Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obu-
wie], Kamizelki, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury 
[odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, 
Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombi-
nezon, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe dla 
narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszul-
ki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed 
promieniowaniem UV Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, 
Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy. pod-
wiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecię-
ce [odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gim-
nastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież pa-
pierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalo-
we do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjer-
skie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Poń-
czochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulo-
wery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Spódnice, Spódnico- spodenki, Stroje do judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, 
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, 
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, 
Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, 
welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby poń-
czosznicze.

(210) 532888 (220) 2021 08 17
(731) KOCHANIECKA KATARZYNA, Borowo-Młyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE WOLF

(531) 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 4 Knoty do świec, Oświetlenie bożonarodze-
niowe [świece], Świece, Świece zapachowe, 18 Obroże dla 
zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Parasole, Plecaki, Pokrowce 
na parasole, Torby, Torby gimnastyczne, Torby na zakupy, 
Torby na zakupy na kółkach, Torby plażowe, Torebki, Walizki, 
21 Butelki na napoje dla podróżnych, Dzbanki, Kubki, Kubki 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Łyżki do butów, Misecz-
ki, Porcelana, Sitka do zaparzania herbaty, Stroiki na świece, 
Szklane naczynia do picia, Termosy, Termosy do napojów, 
Torby izotermiczne, 25 Antypoślizgowe akcesoria do obu-
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wia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe, Buty 
sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chust-
ki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia gło-
wy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], 
Espadryle, Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Ga-
bardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, 
Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Kamizelki, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, 
Kimona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, 
Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rash-
guard do sportów wodnych, chroniące przed promienio-
waniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie 
haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy. podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
[odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gim-
nastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież pa-
pierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalo-
we do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjer-
skie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Poń-
czochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulo-
wery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Spódnice, Spódnico- spodenki, Stroje do judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, 
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, 
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, 
Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, 
welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby poń-
czosznicze.

(210) 532924 (220) 2021 08 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA VITA C LIFT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, 
Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intym-
nej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i ko-

lońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pie-
lęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy 
ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Ma-
ski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, 
Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Ko-
smetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski do ce-
lów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, 
paznokci do celów leczniczych.

(210) 532983 (220) 2021 08 20
(731) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) INNOENDOP
(510), (511) 1 Preparaty biologiczne (inne niż do celów me-
dycznych), Biologiczne hodowle tkanek (inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych), Preparaty biologiczne 
do użytku w przemyśle, rolnictwie, nauce, Preparaty biolo-
giczne do stosowania w kulturach komórkowych, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Enzymy otrzy-
mywane w procesach biotechnologicznych do stosowania 
w przemyśle i rolnictwie, 42 Badania laboratoryjne, Badania 
biotechnologiczne, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzi-
nie farmaceutycznej i biotechnologicznej.

(210) 532988 (220) 2021 08 19
(731) ROŻKO KRZYSZTOF KRZYSZTOF ROŻKO 

I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.03, 26.01.03, 26.02.03
(510), (511) 36 Usługi konsultingowe oraz doradztwo 
w sprawach finansowych, usługi konsultingowe oraz do-
radztwo w zakresie ustanawiania instytucji finansowych, 
konsultacje finansowe, analizy finansowe, usługi dotyczące 
zarządzania finansami, 42 Doradztwo w sprawach prawnych, 
usługi prawne i usługi reprezentacji prawnej, poszukiwania 
prawne, doradztwo prawne i konsultingowe w sprawach 
gospodarczych i majątkowych.

(210) 533152 (220) 2021 08 26
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novdom TWÓJ NOWOCZESNY DOM
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów 
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi 
i wyposażenia wnętrz, usługi developerskie, Doradztwo do-
tyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami bu-
dowlanymi, dostarczanie informacji związanej z działalnością 
gospodarczą w zakresie budownictwa, 36 Usługi w zakresie 
finansowania projektów inwestycyjnych, usługi w zakresie 
pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz 
ich wyceny, usługi developerskie, Tworzenie i pozyskiwanie 
kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości 
pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawiera-
niu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań 
i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowanie 
budynkami, 37 Usługi budowlane, instalacyjne, remontowe 
i konserwacyjne, wynajem maszyn i sprzętu budowlanego 
i burzącego, przygotowywanie terenów pod budowę i za-
rządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 
39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu środków trans-
portu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi maga-
zynowe i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi 
w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicz-
nego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi pro-
jektowania i wyposażania wnętrz, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami.

(210) 533202 (220) 2021 08 26
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) hegger Auto Perfektion
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi importo-
wo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: preparaty ścierne do użytku 
w pielęgnacji samochodów, skrobaczki ręczne do usuwania 
lodu z okien pojazdów, urządzenia nawigacyjne do samo-
chodów, ładowarki do samochodów elektrycznych, uchwyty 
samochodowe do telefonów, urządzenia kontrolujące do au-
tomatycznego parkowania samochodów, kamery do moni-
torowania tzw. „martwego pola” w samochodach, uchwyty 
na tablety przystosowane do użytku w samochodach, ła-
dowarki USB przystosowane do samochodowych gniazd 
zapalniczki, nawilżacze powietrza do samochodów, lodówki 
na napoje do samochodów, popielniczki do samochodów, 
uchwyty na szklankę do samochodów, przenośne foteliki 
dziecięce do samochodów, bagażniki na narty do samocho-
dów, uchwyty na parasole do samochodów, poduszki na sie-
dzenia do samochodów, poduszki przystosowane do siedzeń 
samochodowych, wycieraczki do szyb przednich samocho-
dów silnikowych, osłony przeciwsłoneczne do przednich szyb 
samochodów, bagażniki na narty do samochodów silniko-
wych, pojemniki na drobiazgi do siedzeń samochodowych, 
foteliki dla dzieci do użytku w samochodach, zestawy na dach 
samochodu do przewożenia kanoe i kajaków, pojemniki 
na drobiazgi do używania w bagażnikach samochodowych, 
klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych 
do nadwozi, dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku 
w samochodach, uchwyty do kubków do picia przystosowa-
ne do samochodów, bagażniki do pojazdów, szyby do pojaz-
dów, okładziny do pojazdów, kołpaki [do pojazdów], wycie-
raczki do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], pasy 

bezpieczeństwa do pojazdów, drewniane siedzenia do pojaz-
dów, ukształtowane maty do pojazdów, podpórki do pojaz-
dów jednośladowych, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów, 
stojaki na napoje do pojazdów, alarmy dźwiękowe anty wła-
maniowe do pojazdów, przyczepy do lądowych pojazdów 
mechanicznych, błotniki [części do pojazdów lądowych], 
metalowe haki holownicze do pojazdów, poduszki bezpie-
czeństwa do siedzeń pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów 
wodnych, uchwyty na szklankę do pojazdów, schowki na rę-
kawiczki do pojazdów, pokrowce na siedzenia pojazdów [do-
pasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów [ukształtowane], 
elektryczne zapalniczki do pojazdów lądowych, podkładki an-
typoślizgowe pod opony pojazdów, panele ozdobne do nad-
wozi pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów, podwo-
zia do pojazdów [statków powietrznych], systemy alarmowe 
do pojazdów lądowych, ochronne pokrowce do pojazdów 
[ukształtowane], ochronne pokrowce do pojazdów [dopaso-
wane], poduszki na siedzenia do pojazdów, worki [schowki] 
do użytku wewnątrz pojazdów, pompki nożne do pompo-
wania opon pojazdów, zestawy do składowania do pojazdów 
kempingowych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do pojaz-
dów, pokrowce na siedzenia [dopasowane] do pojazdów, 
uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, or-
ganizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użyt-
ku w samochodach, organizery do tyłów siedzeń specjalnie 
przystosowane do użytku w pojazdach, podstawki dla dzieci 
do samochodów, poduszki do podpierania do użytku w sa-
mochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, skrobaki 
do szkła przeznaczone do czyszczenia, akcesoria samochodo-
we, części samochodowych.

(210) 533294 (220) 2021 08 30
(731) MUSZYŃSKI SERGIUSZ, Krapokowice;  

SZYMAŃSKI DAMIAN, Dębska Kuźnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sherwood

(531) 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci występów 
zespołów muzycznych, Nagrywanie muzyki, Produkcja mu-
zyczna, produkcja muzycznych filmów wideo, Organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, Organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 533521 (220) 2021 09 03
(731) STAR - DUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLIAT GRES

(531) 27.05.01, 26.02.01, 26.02.19
(510), (511) 19 Budowlane materiały niemetalowe, Okładzi-
ny ścienne i podłogowe niemetalowe, Płytki ceramiczne, 
Cokoły przypodłogowe niemetalowe, Stopnice schodów 
niemetalowe, Kształtki ceramiczne, Gres, Gres szkliwiony.
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(210) 533522 (220) 2021 09 03
(731) STAR - DUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GOLIAT GRES

(531) 27.05.01, 26.02.01, 26.02.19
(510), (511) 19 Budowlane materiały niemetalowe, Okładzi-
ny ścienne i podłogowe niemetalowe, Płytki ceramiczne, 
Cokoły przypodłogowe niemetalowe, Stopnice schodów 
niemetalowe, Kształtki ceramiczne, Gres, Gres szkliwiony.

(210) 533719 (220) 2021 09 08
(731) DUNIEWSKA-OLEK ALEKSANDRA, Strzelce Opolskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oh! my smile ALEKSANDRA DUNIEWSKA-OLEK

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 533933 (220) 2021 09 13
(731) JURKOWSKI STANISŁAW, Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSAM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Przyczepa, przyczepy towarowe, laweta, 
przyczepy drogowe, pojazdy drogowe, przyczepy transpor-
towe, lekkie ciężarówki, skrzynie ładunkowe wywrotkowe 
do pojazdów, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężaró-
wek, Ciężarówki wywrotki, nadwozia wywrotek, ciężarówki 
transportowe i przemysłowe, przyczepa do przewozu koni, 
nadwozia do pojazdów mechanicznych, Plandeki do pojaz-
dów i do przyczep pojazdów.

(210) 534001 (220) 2021 09 14
(731) TCF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NICOPODER WORECZKI NIKOTYNOWE

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papiero-
sów, Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar, 
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów lecz-
niczych, Papierosy, Kieszonkowe przyrządy do skręcania pa-
pierosów, Cygaretki, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne 
niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Po-
jemniki na tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne, Wapo-
ryzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.

(210) 534012 (220) 2021 09 15
(731) STESIK STANISLAU, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) HANZA
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy.

(210) 534117 (220) 2021 09 17
(731) CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE 

MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CDT MEDICUS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne: aparatu-
ra do analizy do celów medycznych, aparatura do analizy 
krwi, aparatura do anestezjologii, aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, aparaty radiologiczne, rentgenowskie, aparaty 
do mierzenia ciśnienia krwi, aparaty do reanimacji, respira-
tory, aparatura dentystyczna, aparaty do masażu, aparaty 
dla osób słabo słyszących i ochrony słuchu, urządzenia dia-
gnostyczne do celów medycznych, aparaty i instrumenty 
urologiczne, przyrządy do ćwiczeń leczniczych fizycznych, 
przyrządy do fizykoterapii, fotele lekarskie i dentystyczne, 
gastroskopy, sondy do celów medycznych, urządzenia lecz-
nicze do gimnastyki, łóżka specjalne do celów leczniczych, 
igły, strzykawki do celów medycznych, koce elektryczne 
do celów leczniczych, kule dla inwalidów, lampy do celów 
leczniczych, lasery do celów medycznych, meble do celów 
medycznych, obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, 
pasy do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, 
stetoskopy, stymulatory serca, 35 Prowadzenie hurtowni 
i sklepów z lekami, aparaturą i sprzętem medycznym, import 
- eksport aparatury i sprzętu medycznego, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie obejmującym działalność gospodar-
czą tj. projektowanie i wykonywanie dokumentacji, eksper-
tyzy specjalistyczne, doradztwo techniczne, ekonomiczne 
i prawne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pró-
bek, druków, prospektów, broszur, dotyczących zagadnień 
lecznictwa i profilaktyki zdrowotnej, 37 Instalacja, konserwa-
cja i naprawy maszyn, aparatury, instrumentów i pozostałe-
go sprzętu medycznego, 42 Usługi w zakresie lecznictwa, 
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diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacyjne, analizy 
chemiczne, badania bakteriologiczne, chirurgia plastyczna, 
implantacja włosów, domy opieki dla ludzi w podeszłym 
wieku, domy dla rekonwalescentów, hospicja, usługi optycz-
ne, usługi pielęgniarskie, usługi położnicze, pomoc medycz-
na, porady w zakresie farmakologii, porady psychologów, 
usługi w zakresie psychotechniki, usługi stomatologiczne.

(210) 534177 (220) 2021 09 20
(731) FUJAROWICZ RENATA, Pantalowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hektary SMAKU Gospodarstwo Rolne i Pasieczne

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko i produkty mleczne, 
Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, Herbata, Kakao i substytuty 
kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, 
Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, Miód, Melasa, 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy 
(przyprawy), Przyprawy, Lód, 31 Produkty rolne, ogrodnicze 
i leśne, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże 
owoce i warzywa, Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, 
Karma dla zwierząt, Słód.

(210) 534187 (220) 2021 09 20
(731) JAWNY JAROSŁAW, MIRKÓW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Jawny FORMUŁA

(531) 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Akupunktura, Chiropraktyka, Fizjoterapia, 
Masaż, Masaż sportowy, Masaż tkanek głębokich, Naprapatia, 
Osteopatia, Rehabilitacja fizyczna, Usługi fizjoterapii, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka zdro-
wotna w zakresie chiropraktyki, Opieka zdrowotna związa-
na z osteopatią, Opieka zdrowotna związana z naturopatią, 
Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, Masaż sportowy, 
Udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, Udzielanie 

informacji dotyczących akupunktury, Usługi medycyny alter-
natywnej, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie 
chiropraktyki, Usługi w zakresie reiki, Zabiegi terapeutycz-
ne dla ciała, Badanie sprawności fizycznej, Opracowywanie 
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Usługi 
paramedyczne, Hydroterapia, Usługi w zakresie leczenia 
bezsenności, Usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnie-
niowych, Usługi doradcze i informacje w zakresie zdrowia, 
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, Konsultacje z dziedziny ży-
wienia, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Planowanie 
i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet od-
chudzających, Poradnictwo dietetyczne, Poradnictwo w za-
kresie odżywiania, Poradnictwo żywieniowe, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne doradztwo 
związane z dietą, Świadczenie usług w zakresie programów 
odchudzających, Udzielanie informacji na temat poradnic-
twa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie in-
formacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informacji 
związanych z suplementami diety i odżywianiem, Usługi 
dietetyków, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi 
doradcze i konsultacje w zakresie odżywiania, Usługi dorad-
cze w zakresie odchudzania, Usługi doradcze w zakresie ży-
wienia, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze 
związane z dietą, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi 
doradztwa żywieniowego, Usługi świadczone przez dietety-
ków, Usługi w zakresie kontrolowania wagi, Usługi w zakre-
sie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie odchudzania, 
Usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, 
Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Doradz-
two dietetyczne, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji 
masy ciała.

(210) 534194 (220) 2021 09 21
(731) GRENOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pawłówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROVcR RVc

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 12 Akcesoria do rowerów do przewożenia ba-
gażu, Akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, 
Amortyzatory do rowerów, Bagażniki dla rowerów, Bagażniki 
na rowery, Błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych 
lub rowerów, Błotniki do rowerów, Części konstrukcyjne ro-
werów, Dętki do rowerów, Dźwignie hamulców do rowerów, 
Dzwonki do rowerów, Elektryczne rowery składane, Hamulce 
do rowerów, Hydrauliczne hamulce obręczowe do rowerów, 
Hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów, Klocki hamulco-
we [części rowerów], Koła [części rowerów], Koła łańcuchowe 
do rowerów, Koła rowerowe, Koła zębate [części rowerowe], 
Kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, Końcówki do kierow-
nicy rowerowej, Korby rowerowe, Kosze przystosowane do ro-
werów, Łańcuchy do rowerów, Linki hamulcowe do rowerów, 
Manetki obrotowe do rowerów, Metalowe dzwonki do rowe-
rów, Nakładki na pedały rowerowe, Mostki kierownicy [części 
rowerowe], Nakładki na szprychy rowerowe, Nakładki widelca 
[części rowerów], Noski rowerowe, Obręcze kół do rowerów, 
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Ochraniacze ubrania na koła do rowerów, Oparcia pasażerów 
do rowerów, Okrycia siodełek do rowerów, Opony bezdęt-
kowe do kół rowerów, Opony do rowerów dla dzieci, Opony 
rowerowe, Osłony łańcucha do rowerów, Pedały do rowerów, 
Piasty do kół rowerowych, Podpórki do rowerów, Pokrowce 
na siodełka do rowerów, Pompki do pompowania opon ro-
werowych, Pompki do rowerów, Przerzutki do rowerów, Przy-
czepki rowerowe, Ramy do rowerów, Riksze rowerowe, Rowe-
ry, Rowery dostawcze, Rowery dziecięce, Rowery elektryczne, 
Rowery górskie, Rowery jednokołowe, Rowery na pedały, 
Rowery składane, Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery 
trekingowe, Rowery trójkołowe dostawcze, Rowery wyposa-
żone w silnik, Sakwy rowerowe, Silniki do rowerów, Siodełka 
rowerowe, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, 
Stabilizatory do rowerów, Sygnalizatory kierunkowe do rowe-
rów, Szosowe rowery wyścigowe, Torby rowerowe, Trzpienie 
obrotowe do rowerów, Uchwyty kierownicy do rowerów, 
Uchwyty do rowerowych dźwigni hamulców, Uchwyty 
do mocowania bidonów rowerowych, Układy napędowe 
[części rowerowe], Układy napędowe do rowerów, Układy 
zawieszenia do rowerów, Wiatroodporne pokrycia przysto-
sowane do rowerów elektrycznych, Widelce [części rowero-
we], Wolne koła do rowerów, Zębatki do przerzutek [części 
rowerów].

(210) 534196 (220) 2021 09 21
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  1968 ŁOMŻA

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 03.04.07, 25.05.02
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 534198 (220) 2021 09 21
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hermann müller

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.23, 05.07.02, 
05.11.15, 11.01.09, 24.01.05, 24.01.23, 24.01.25, 25.01.06

(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 534199 (220) 2021 09 21
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Edelmeister

(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 534200 (220) 2021 09 21
(731) GRENOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pawłówek

(540) (znak słowny)
(540) JACOB’S
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Kompak-
towe kosmetyki do makijażu, Kolorowe kosmetyki do oczu, 
Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ust, 
Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty to-
aletowe, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w po-
staci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy do ciała 
[kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Olejki 
do ciała [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Płynne kremy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Perfumowane 
kosmetyki w aerozolu do ciała, Płyny do twarzy [kosmetyki], 
Podkłady do paznokci [kosmetyki], Produkty powlekające usta 
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycz-
nych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Żele 
nawilżające [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], 
Balsamy do golenia, Kremy do golenia, Mydło do golenia, Pre-
paraty do depilacji i golenia, Żele do golenia, Zestawy do go-
lenia, składające się z kremu do golenia i środków stosowanych 
po goleniu, 8 Maszynki do golenia, Maszynki do golenia, nie-
elektryczne, Etui na maszynki do golenia, Maszynki do golenia 
[zmniejszające ryzyko skaleczenia].

(210) 534233 (220) 2021 09 22
(731) OKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKB
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(531) 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Medyczne fotele zabiegowe, Fotele do ba-
dań wykonane specjalnie do użytku medycznego, Nosze, 
Pasy do noszy, 12 Kampery, Części konstrukcyjne do karetek, 
Części wykończenia wnętrza samochodów, Elementy wykoń-
czeniowe do wnętrz samochodów, Pojemniki przystosowane 
do użytku we wnętrzach pojazdów, Podzespoły siedzeń po-
jazdów, Siedzenia do pojazdów, Wózki dla inwalidów, Pojazdy 
kempingowe, Przyczepy kempingowe, Elementy konstrukcyjne 
karoserii pojazdów, Fotele samochodowe, 42 Badanie tech-
niczne pojazdów, Badanie przydatności pojazdów do ruchu 
drogowego, Opracowywanie pojazdów, Opracowywanie pro-
duktów, Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji 
pojazdów i konstrukcji karoserii, Projektowanie pojazdów oraz 
części i elementów pojazdów, Projektowanie techniczne i do-
radztwo, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
samochodów, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne w zakre-
sie projektowania konstrukcji, Usługi projektowania w zakresie 
części do pojazdów mechanicznych.

(210) 534239 (220) 2021 09 22
(731) CIEPLIŃSKI TOMASZ PRETENDE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pretende

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Neony reklamowe, Podświetlane znaki reklamo-
we, Podświetlone reklamy, Mechaniczne lub świecące tablice 
reklamowe, 35 Produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
Usługi reklamowe, Usługi w zakresie reklamy, Przygotowywanie 
reklam, Reklama banerowa, Usługi reklamy zewnętrznej, Rekla-
ma zewnętrzna, Usługi reklamy graficznej, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych typu: neony, znaki podświetlane i nie-
podświetlane, znaki trójwymiarowe, znaki z blachy, znaki deko-
racyjne, znaki wielkoformatowe, oznakowanie budynków.

(210) 534260 (220) 2021 09 21
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDIS Lime&HERBS Zdjęcie symboliczne/Symbolic 

picture

(531) 05.07.01, 05.07.24, 05.03.11, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody na patyku, desery lo-
dowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbe-
ty, szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 534261 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA SORBET FOUNDATION
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Mydła, środki do my-
cia i kąpieli, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, 
Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 
Podkłady, Pudry, Fluidy, Kremy koloryzujące, 5 Preparaty farma-
ceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Kremy i żele 
do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 534264 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR ALL DAY LONG
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Mydła, środki do mycia 
i kąpieli, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i ko-
lońskie, Mgiełki zapachowe, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, 
paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski 
kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosme-
tyki kolorowe, Podkłady, Pudry, Fluidy, Kremy koloryzujące, Tusze 
do rzęs, Stylizatory do brwi, Pomady do brwi, Sztuczne rzęsy, 
Odżywki do rzęs, Cienie do powiek, Korektory, Bronzery, Róże 
do policzków, Kredki do oczu, Rozświetlacze, Lakiery do paznokci,  
5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, 
Kosmetyki kolorowe do celów medycznych kremy i żele do ce-
lów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielę-
gnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 534267 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze do rzęs, Sty-
lizatory do brwi, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Preparaty 
do pielęgnacji rzęs i brwi, Maski kosmetyczne, Kremy koloryzu-
jące, Środki toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosme-
tyki do celów medycznych, Kosmetyki kolorowe do celów me-
dycznych, Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji 
skóry, rzęs i brwi do celów leczniczych, Lecznicze tusze do rzęs, 
Lecznicze odżywki do rzęs, Odżywki na porost rzęs i brwi.

(210) 534272 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME XXL 

LASHES
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze do rzęs, 
Stylizatory do brwi, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Prepa-
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raty do pielęgnacji rzęs i brwi, Maski kosmetyczne, Kremy 
koloryzujące, Środki toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni-
czych, Kosmetyki do celów medycznych, Kosmetyki koloro-
we do celów medycznych, Maski do celów leczniczych, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry, rzęs i brwi do celów leczniczych, 
Lecznicze tusze do rzęs, Lecznicze odżywki do rzęs, Odżywki 
na porost rzęs i brwi.

(210) 534385 (220) 2021 09 23
(731) MACIEJEWSKI PIOTR, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ami

(531) 03.06.03, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za po-
średnictwem Internetu następujących towarów: akcesoria 
dla zwierząt domowych, Smycze, Obroże, Uprzęże, Kagańce, 
Szelki dla psów, Linki z regulowana długością do prowadze-
nia psów, kotów, Ubranka dla zwierząt domowych, Gryzaki 
dla zwierząt domowych, Legowiska, kojce, Obcinaczki, Ma-
szynki do strzyżenia, Trymery, Szczotki, Grzebienie, Zgrzebeł-
ka, Zabawki dla zwierząt domowych, Deski do drapania, Klat-
ki transportowe dla zwierząt domowych, Miski, Posłania dla 
zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwierząt domowych, 
Kosmetyki dla zwierząt domowych, Pokazy towarów, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych.

(210) 534392 (220) 2021 09 27
(731) SOCHAJ-NASTAŁY MAŁGORZATA AGENCJA CELNA 

COMPLEX SAD, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Complex SAD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.25, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego w zakre-
sie ceł, Usługi podatkowe i celne, 39 Usługi agencji i składu 
celnego, Usługi magazynowania, przeładunku, konfekcjono-
wania, składowania, paletyzacji towarów, Usługi rozładunku, 
załadunku i składowania towarów, Informacja o składowaniu, 
Informacja o transporcie, Logistyka transportu, Usługi spedy-
cji, Usługi transportu i magazynowania.

(210) 534405 (220) 2021 09 24
(731) WITKOWSKA ILONA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) MEDICALOX
(510), (511) 9 Hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów 
medycznych, Aparatura i urządzenia kosmetyczne, 10 Hiper-
baryczne komory tlenowe do celów medycznych, 44 Usługi 
w zakresie tlenoterapii.

(210) 534428 (220) 2021 09 27
(731) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) ICON
(510), (511) 20 Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety 
wewnętrzne okienne.

(210) 534430 (220) 2021 09 24
(731) MOCZAŁA MAGDALENA, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) Kobieta z Ikrą
(510), (511) 35 Organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja targów handlowych, Organi-
zacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowa-
nie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputero-
wej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w In-
ternecie, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, Udostępnianie powierzchni re-
klamowej, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomo-
cą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informa-
cyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
Analiza trendów marketingowych, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczą-
ce reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marke-
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie marketingu, 
41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, Organizowanie Konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizacja konferencji edukacyj-
nych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawo-
dowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo 
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj-
ne], Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostar-
czanie informacji edukacyjnych, Coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching], Administrowanie [organizacja] 
konkursami, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Ad-
ministrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Orga-
nizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych.

(210) 534464 (220) 2021 09 28
(731) MEVELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEVELINE MOBILE HOMES
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalo-
we domy przenośne, Domy niemetalowe prefabrykowane, 
Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 37 Usługi 
ogólnobudowlane, Budowa domów wielo oraz jednoro-
dzinnych, budynków letniskowych i gospodarczych, bu-
dynków użyteczności publicznej, budynków produkcyjnych 
i przemysłowych, małej architektury oraz innych obiektów 
budowlanych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej, Prace remontowe, Prace konserwacyjne, Prace 
wykończeniowe, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi in-
formacji oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, Uszczelnianie 
budynków, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi 
generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót bu-
dowlanych.

(210) 534465 (220) 2021 09 28
(731) MEVELINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MEVELINE
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalo-
we domy przenośne, Domy niemetalowe prefabrykowane, 
Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 37 Usługi 
ogólnobudowlane, Budowa domów wielo oraz jednoro-
dzinnych, budynków letniskowych i gospodarczych, bu-
dynków użyteczności publicznej, budynków produkcyjnych 
i przemysłowych, małej architektury oraz innych obiektów 
budowlanych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej, Prace remontowe, Prace konserwacyjne, Prace 
wykończeniowe, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi in-
formacji oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, Uszczelnianie 
budynków, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi 
generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót bu-
dowlanych.

(210) 534531 (220) 2021 09 29
(731) KAIZIK SEBASTIAN, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISCO KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar-
chitektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 

oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 41 Publi-
kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia języko-
we, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(210) 534532 (220) 2021 09 29
(731) KAIZIK SEBASTIAN, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISCO POLO KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dy-
daktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laborato-
ryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedial-
ne i fotograficzne, 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych.

(210) 534553 (220) 2021 09 30
(731) Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia, N.L., MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISSION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.03, 22.03.05
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jajka, Mleko, ser, ma-
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sło, jogurt i inne produkty mleczne, Jadalne oleje i tłuszcze, 
Dipy do przekąsek, w tym dip z guacamole, dip z kwaśnej 
śmietany, dip z sera, dip z fasoli, Przetworzone papryczki jala-
peno, Papryczki jalapeno konserwowane, 30 Kawa, herbata, 
kakao i kawa nienaturalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i pre-
paraty zbożowe, Chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, Lody, 
Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, 
Musztarda, Ocet, sosy przyprawowe, Przyprawy, Lód, Tortille, 
wrapy, podpłomyki, chleb pita, Kieszonki z chleba pita, Cha-
patti, Chleb naan, Roti, Piadina (włoski płaski chleb), Chleb 
libański, Chleb, Muszle do taco, Danie na bazie tortilli (to-
stadas), Danie na bazie tortilli z dodatkami (gorditas), Spody 
do pizzy, Spody do pizzy z chrupkiego ciasta, Chipsy tortilla, 
Chrupki kukurydziane, Przekąski na bazie kukurydzy, Przypra-
wy do taco, Sos do taco, Sos serowy, Salsa, Salsa fasolowa, Ze-
stawy dań zawierające zestawy do dań taco, zestawy do dań 
burrito, zestawy do dań fajita zawierające dowolne tortille, 
wrapy, muszle taco, przyprawy, sosy serowe, dresing, salsy.

(210) 534760 (220) 2021 10 05
(731) MINISTERSTWOREKLAMY.PL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnowskie Góry

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINISTERSTWO REKLAMY.PL

(531) 24.09.02, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Badania opinii publicznej, Badania rynku i badania marke-
tingowe, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygo-
towywanie materiałów reklamowych, Usługi edycji tekstów, 
Promocja sprzedaży, Usługi agencji reklamowych i marketin-
gowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, Tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności 
marki na rzecz innych, Projektowanie logo reklamowych, Zesta-
wienia statystyczne, Prowadzenie badań marketingowych, Pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, Aktualizowanie informacji 
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza danych 
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza odbioru re-
klamy, Badania i analizy rynkowe, Analizy w zakresie marketingu 
i reklamy, Badania konsumenckie, Badania w dziedzinie strategii 
marketingowych, Badania w zakresie wizerunku korporacyjne-
go, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Konsultacje w zakresie oceny rynku, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketin-
gowych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, 
Produkcja filmów reklamowych, Projektowanie materiałów re-
klamowych, Produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych 
i reklam, Prognozy rynkowe, Prowadzenie, przygotowywanie 
i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych 

w celach komercyjnych i reklamowych, Prowadzenie badań 
opinii publicznej, Sondowanie rynku, Statystyczne zestawienia, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów 
społecznościowych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, 
Usługi w zakresie oceny marki, Wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie wyceny 
marki, 42 Administracja serwerów, Aktualizowanie stron inter-
netowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Doradztwo związane z tworzeniem 
i projektowaniem stron internetowych, Hosting infrastruktury 
sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów wymiany 
treści on-line, Hosting obiektów internetowych on-line dla 
osób trzecich, Hosting treści cyfrowych, Instalacja, utrzymanie, 
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Opraco-
wywanie baz danych, Opracowywanie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Programowanie stron inter-
netowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, 
Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie i ak-
tualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie logo 
w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie opakowań 
i materiałów do pakowania, Projektowanie, tworzenie, hosting 
i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek, Projekto-
wanie znaków towarowych, Zarządzanie stronami interne-
towymi na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania marki, Usługi 
projektowania, Usługi graficzne, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sie-
ci Web, Udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych 
poprzez chmury obliczeniowe.

(210) 534764 (220) 2021 10 01
(731) DOBOSZ MARCIN DOBOSZ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aplikacja Bezpieczeństwa Nieruchomości

(531) 07.01.08, 24.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy na smart-
fony, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarzą-
dzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych.

(210) 534782 (220) 2021 10 05
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gwiazdka z nieba
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(531) 01.01.10, 27.05.08, 27.05.01, 29.01.11, 29.01.02
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Elektroniczne bazy 
danych, Software ładowalny, Programy sterujące nagrane, 
Oprogramowanie komputerowe nagrane, Aplikacje kompu-
terowe, Aplikacje do telefonów komórkowych, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Pliki graficzne do pobiera-
nia, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
Translatory elektroniczne, Karty kodowane, Elektroniczne 
książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki au-
dio, Gry komputerowe, Gry wideo w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wi-
deo w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, Zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kinemato-
graficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty fonogra-
ficzne, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci ze-
wnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Części i wy-
posażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,  
16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmujące papiero-
we artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły pa-
piernicze, Papierowe koperty do pakowania, Podstawki pod 
naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe obej-
mujące pudełka tekturowe, Tuby z tektury, Tekturowe maty 
stołowe, Figurki wykonane z tektury, Podstawki pod szklanki 
z tektury, Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Tablice arytme-
tyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki graficzne, Magazyny, 
Biuletyny, Gazety, Albumy, Periodyki, Czasopisma, Katalogi, 
Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy, Ulotki, Broszury, Foldery 
reklamowe i informacyjne, Plakaty, Naklejki, Przybory biuro-
we, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania, Przybo-
ry do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe także w formie gier, Materiały introligatorskie, 
Okładki na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, 
Obrazki, Kalendarze, Długopisy, Ołówki, Plastelina, Modelina, 
Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zestawy do malowania, 
Opakowania z papieru lub z tektury, Papier do pakowania 
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Bloczki 
do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, Linijki, Gumki 
do ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Kar-
ty muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty 
na wymianę, Nalepki, Znaki papierowe, Banery wystawowe 
i reklamowe z papieru lub z kartonu, Wykresy, Plany, Kalki pa-
pierowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także 
zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzysta-
niem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowa-
nia i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamo-
wych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, 
Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu mate-
riałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii 
publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wyda-

rzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania 
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, 
Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednic-
twa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie 
publikacji on-line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism 
na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, 
Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to-
wary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, apli-
kacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, transla-
tory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły 
ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami au-
dio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, 
gry wideo w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramo-
wania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, 
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kase-
ty zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line 
kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputero-
wych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz da-
nych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów interne-
towych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi 
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poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne za pośrednictwem platformy internetowej i portalu inter-
netowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 
41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych 
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dy-
daktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą 
elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych 
niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów in-
formacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-li-
ne, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, 
publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespon-
dencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, 
komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, 
tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi eduka-
cyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsz-
tatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem 
mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, 
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnia-
nie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, 
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udo-
stępnianie informacji o nauczaniu on-line,  
Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-
kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.
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(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.14, 26.01.03, 26.13.01, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.10

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Elektroniczne bazy 
danych, Software ładowalny, Programy sterujące nagrane, 
Oprogramowanie komputerowe nagrane, Aplikacje kompu-
terowe, Aplikacje do telefonów komórkowych, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Pliki graficzne do pobiera-
nia, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
Translatory elektroniczne, Karty kodowane, Elektroniczne 
książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki au-
dio, Gry komputerowe, Gry wideo w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wi-
deo w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, Zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kinemato-
graficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty fonogra-
ficzne, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci 
zewnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy nauko-
we dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Części 
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,  
16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmujące papiero-
we artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły pa-
piernicze, Papierowe koperty do pakowania, Podstawki pod 
naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe obej-
mujące pudełka tekturowe, Tuby z tektury, Tekturowe maty 
stołowe, Figurki wykonane z tektury, Podstawki pod szklanki 
z tektury, Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Tablice arytme-
tyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki graficzne, Magazyny, 
Biuletyny, Gazety, Albumy, Periodyki, Czasopisma, Katalogi, 
Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy, Ulotki, Broszury, Foldery 
reklamowe i informacyjne, Plakaty, Naklejki, Przybory biuro-
we, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania, Przybo-
ry do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe także w formie gier, Materiały introligatorskie, 
Okładki na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, 
Obrazki, Kalendarze, Długopisy, Ołówki, Plastelina, Modelina, 
Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zestawy do malowania, 
Opakowania z papieru lub z tektury, Papier do pakowania 
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Bloczki 
do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, Linijki, Gumki 
do ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Kar-
ty muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty 
na wymianę, Nalepki, Znaki papierowe, Banery wystawowe 
i reklamowe z papieru lub z kartonu, Wykresy, Plany, Kalki pa-
pierowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także 
zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzysta-
niem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowa-
nia i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamo-
wych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, 
Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu mate-
riałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii 
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publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wyda-
rzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania 
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, 
Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednic-
twa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie 
publikacji on-line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism 
na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, 
Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to-
wary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, apli-
kacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, transla-
tory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły 
ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami au-
dio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, 
gry wideo w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramo-
wania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, 
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kase-
ty zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-
-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kompu-
terowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz 
danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów inter-

netowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu 
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. 
drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i perio-
dyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kur-
sów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej 
małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za po-
średnictwem mediów informatycznych i nauczanie kore-
spondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,  
Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-
kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 534786 (220) 2021 10 05
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUŻYNA MARZEŃ
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(531) 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.15, 
01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.13.25, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.03, 27.05.19

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Elektroniczne bazy 
danych, Software ładowalny, Programy sterujące nagrane, 
Oprogramowanie komputerowe nagrane, Aplikacje kompu-
terowe, Aplikacje do telefonów komórkowych, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Pliki graficzne do pobiera-
nia, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
Translatory elektroniczne, Karty kodowane, Elektroniczne 
książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki au-
dio, Gry komputerowe, Gry wideo w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wi-
deo w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, Zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kinemato-
graficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty fonogra-
ficzne, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci ze-
wnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,  
16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmujące papiero-
we artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły pa-
piernicze, Papierowe koperty do pakowania, Podstawki pod 
naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe obej-
mujące pudełka tekturowe, Tuby z tektury, Tekturowe maty 
stołowe, Figurki wykonane z tektury, Podstawki pod szklanki 
z tektury, Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Tablice arytme-
tyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki graficzne, Magazyny, 
Biuletyny, Gazety, Albumy, Periodyki, Czasopisma, Katalogi, 
Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy, Ulotki, Broszury, Foldery 
reklamowe i informacyjne, Plakaty, Naklejki, Przybory biuro-
we, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania, Przybo-
ry do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe także w formie gier, Materiały introligatorskie, 
Okładki na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące 
artykułami biurowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, 
Obrazki, Kalendarze, Długopisy, Ołówki, Plastelina, Modelina, 
Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zestawy do malowania, 
Opakowania z papieru lub z tektury, Papier do pakowania 
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Bloczki 
do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, Linijki, Gumki 
do ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Kar-
ty muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty 
na wymianę, Nalepki, Znaki papierowe, Banery wystawowe 
i reklamowe z papieru lub z kartonu, Wykresy, Plany, Kalki pa-
pierowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także 
zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzysta-
niem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial-
nych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowa-
nia i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamo-
wych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, 
Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu mate-
riałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radio-

wych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii 
publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wyda-
rzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania 
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, 
Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednic-
twa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie 
publikacji on-line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism 
na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, 
Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na to-
wary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramo-
wanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, apli-
kacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, transla-
tory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły 
ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami au-
dio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje 
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, 
gry wideo w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramo-
wania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, 
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kase-
ty zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie  
on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kom-
puterowych baz danych, Udostępnianie komputerowych 
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baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów 
internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i por-
talu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu inter-
netowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów infor-
macyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i eduka-
cyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone  
m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tek-
stów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, 
materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także 
w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek 
i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicz-
nej małej poligrafii, komputerowego przygotowania mate-
riałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obra-
zowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie 
kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośred-
nie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie 
korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaga-
nych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzamina-
cyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu  
on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji 
i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów 
radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi 
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie ma-
teriałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz 
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach da-
nych, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udo-
stępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sie-
ci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, 
Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja 
o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, 
uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do tele-
fonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwer-
sja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek inter-
netowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania apli-
kacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za po-
średnictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakre-
sie licencjonowania programów komputerowych i zarządza-
nia prawami autorskimi.

(210) 534787 (220) 2021 10 05
(731) CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASOTTI The Carfather car perfume

(531) 02.01.05, 01.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, 
Kosmetyki samochodowe, Preparaty do czyszczenia two-
rzyw sztucznych, Środki do polerowania podłóg i mebli, Pół-
produkty, komponenty produktów kosmetycznych, higie-
nicznych i sanitarnych, Preparaty do czyszczenia, Detergen-
ty, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki perfumeryjne, 
Pasty, Szampony do mycia pojazdów, Płyny do mycia szyb, 
płyny do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe do samo-
chodów, Preparaty do mycia, Mydła, Mydła w płynie, Prepa-
raty do odtłuszczania, Pasty do skór, Preparaty do polerowa-
nia, Wosk do polerowania karoserii samochodowych, Kremy 
do polerowania, Środki do nadawania połysku, Papier ścier-
ny, Papier polerujący, Środki do usuwania rdzy, Dezodoranty 
do użytku osobistego, Preparaty do golenia, Wody kolońskie, 
Kremy kosmetyczne, Olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, 
olejki do masażu, płyny odtłuszczające, pianki do kąpieli, żele 
pod prysznic, płyny do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, peelingi do ciała, mlecz-
ka do kąpieli, mleczka kosmetyczne, toniki kosmetyczne, 
woreczki zapachowe do kąpieli, mydła, odżywki do włosów, 
maseczki do włosów, żele do włosów, lakiery do włosów, 
Szampony, Wody toaletowe, Wody zapachowe, Perfumy, 
Odświeżacze do pomieszczeń, Preparaty zapachowe do szaf 
i garderób, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Prepara-
ty do aromaterapii, Woski do ciała, Parafiny do ciała, Kremy 
do ciała, Balsamy do ciała, Pumeksy, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Ekstrakty kwiatowe do perfum, 
5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Od-
świeżacze powietrza, Samochodowe odświeżacze powie-
trza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Odświeżacze powie-
trza w postaci żeli, płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów, 
Preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory 
toaletowe, dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż 
do użytku osobistego, Środki do odświeżania powietrza, od-
świeżacze do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli, dy-
wanów i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nada-
wania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środ-
ków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów 
do mycia i czyszczenia powierzchni akcesoriów samochodo-
wych, płynów i smarów eksploatacyjnych do pojazdów me-
chanicznych, kosmetyków samochodowych w tym odświe-
żaczy powietrza, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośred-
nictwem internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, 
chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia 
i czyszczenia powierzchni akcesoriów samochodowych, pły-
nów i smarów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicz-
nych, kosmetyków samochodowych w tym odświeżaczy 
powietrza, Promocja sprzedaży, Informacja handlowa.

(210) 534814 (220) 2021 10 01
(731) STĘPIEŃ JOANNA SATINVA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SATINVA
(510), (511) 9 E-booki, Mobilne aplikacje, Aplikacje do po-
brania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 25 Odzież gimna-
styczna, Odzież treningowa, Odzież sportowa, Stroje sporto-
we, Legginsy, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, 
Staniki sportowe, 27 Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty 
gimnastyczne, 28 Taśmy do ćwiczeń, Sprzęt do ćwiczeń fi-
zycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
obsługiwany ręcznie, 41 Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
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twem baz danych lub Internetu, Udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być 
przeglądane, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi 
w zakresie edukacji dietetycznej, 44 Doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo 
dietetyczne, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, Planowanie i nadzorowanie diety, Doradz-
two w zakresie diety i odżywiania się, Usługi w zakresie pla-
nowania diety odchudzającej, Udzielanie informacji związa-
nych z suplementami diety i odżywczymi.

(210) 534859 (220) 2021 10 06
(731) ZIEMBIŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZIEMBIŃSKI
(510), (511) 29 Masło, Twaróg, Ser twarogowy, Kefir [napój 
mleczny], Jogurty, Desery jogurtowe, Napoje na bazie jogur-
tu, Śmietana, Bita śmietana, Kwaśna śmietana, Śmietana kre-
mówka do ubijania, Maślanka, Mleko, Zsiadłe mleko, Mleczne 
produkty, Napoje mleczne, Sery dojrzewające, Sery świeże 
niedojrzewające, Sery topione, Serwatka.

(210) 534860 (220) 2021 10 06
(731) ZIEMBIŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZIEMBIŃSCY
(510), (511) 29 Masło, Twaróg, Ser twarogowy, Kefir [napój 
mleczny], Jogurty, Desery jogurtowe, Napoje na bazie jogur-
tu, Śmietana, Bita śmietana, Kwaśna śmietana, Śmietana kre-
mówka do ubijania, Maślanka, Mleko, Zsiadłe mleko, Mleczne 
produkty, Napoje mleczne, Sery dojrzewające, Sery świeże 
niedojrzewające, Sery topione, Serwatka.

(210) 534865 (220) 2021 10 06
(731) ZIEMBIŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSPODARSTWO ROLNE Ziembińscy

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Masło, Twaróg, Ser twarogowy, Kefir [napój 
mleczny], Jogurty, Desery jogurtowe, Napoje na bazie jogur-
tu, Śmietana, Bita śmietana, Kwaśna śmietana, Śmietana kre-
mówka do ubijania, Maślanka, Mleko, Zsiadłe mleko, Mleczne 
produkty, Napoje mleczne, Sery dojrzewające, Sery świeże 
niedojrzewające, Sery topione, Serwatka.

(210) 534899 (220) 2021 10 04
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SP. J., 

Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADYT

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
510), (511) 20 Meble tapicerowane.

(210) 534900 (220) 2021 10 04
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONAKO

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 20 Meble tapicerowane.

(210) 534901 (220) 2021 10 04
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Femina. Niech żyje kobiecość
(510), (511) 5 Wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, 
tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych, 16 Papier 
i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materia-
ły drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony 
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, dru-
kowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edu-
kacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe 
pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, 
kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, na-
klejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, 
publikacje reklamowe, pudelka kartonowe lub papierowe, 
publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, ob-
razy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby 
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 35 Usługi 
w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni z następują-
cymi towarami: wkładki higieniczne. podpaski higieniczne, 
tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych: usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe osób 
trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, 
kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych.

(210) 534902 (220) 2021 10 04
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobra torba

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki 
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w za-
kresie datków pieniężnych, Organizowanie zbiórek chary-
tatywnych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji 
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, 
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Usługi gromadzenia funduszy na cele ochrony środowiska, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie fundu-
szy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek pieniężnych, 
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi zbiórki 
funduszy w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności, 
Organizacja działań mających na celu ochronę środowiska, 
Oferowanie dotacji na programy uświadamiające w dziedzi-
nie ochrony środowiska i zdrowia, 41 Informacje o edukacji, 
Organizowanie i obsługa konferencji, konkursów, koncertów, 
targów edukacyjnych na rzecz dobroczynności oraz ochrony 
środowiska, Organizowanie akcji wspierających rozwój spo-
łeczny, Organizowanie akcji mających na celu promowanie 
wolontariatu, Organizowanie imprez charytatywnych, Ini-
cjowanie programów edukacyjnych dotyczących ekologii 
i przeciwdziałania marnowaniu żywności, Usługi edukacyjne 
dotyczące ochrony środowiska.

(210) 534903 (220) 2021 10 04
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biek

(531) 03.13.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Materiały drukowane, 
Reklamy drukowane, Kalendarze, Koperty, Teczki na listy, Pe-
riodyki, Gazety, Książki, Banery wystawowe z papieru, Bony 
towarowe, Ulotki, Broszury, Afisze, plakaty, Pudełka z papie-
ru, Drukowane foldery informacyjne, Papeteria zapachowa, 
Dzienniki, Papier, Artykuły biurowe, Kartony do pakowania, 
Opakowania na Żywność, Opakowania z tworzyw sztucz-
nych, Katalogi, Kupony, Nalepki, Naklejki, Drukowane kar-
tonowe tablice reklamowe, Znaczki pocztowe, Publikacje 
drukowane, Materiały drukowane, Reklamy drukowane, 
Kalendarze, Koperty, Teczki na listy, Periodyki, Gazety, Książ-
ki, Banery wystawowe z papieru, Bony towarowe, Ulotki, 
Broszury, Afisze, plakaty, Pudełka z papieru, Drukowane 
foldery informacyjne, Papeteria zapachowa, Dzienniki, Pa-
pier, Artykuły biurowe, Kartony do pakowania, Opakowania 
na Żywność, Opakowania z tworzyw sztucznych, Katalogi, 
Kupony, Nalepki, Naklejki, Drukowane kartonowe tablice 
reklamowe, Znaczki pocztowe, 35 Reklama, Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Reklama w czasopismach, Udzielanie 
informacji związanych z reklamą, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Reklamy on-line, Reklamy telewizyjne, 
Usługi reklamy graficznej, Doradztwo biznesowe dotyczące 
reklamy, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych drogą pocztową, Obsługa progra-
mów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich pro-
gramów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, Promocja sprzedaży, Dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju 
koncepcji reklamowych, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Sortowanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocz-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami 
piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Usługi sklepów detalicznych on-line związane z artykułami 
spożywczymi, produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjny-
mi, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 

sklepy on-line, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pozyskiwanie 
umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą to-
warów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czonej on-line w zakresie artykułów spożywczych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie następujących to-
warów: ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, bu-
liony gotowe, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przeką-
ski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: prze-
kąski na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski 
na bazie mięsa, desery owocowe, desery jogurtowe, desery 
mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, jogurty, margaryna, masło, kefir, mlecz-
ne produkty, koktajle mleczne, biały ser, napoje mleczne, 
napoje z jogurtu, produkty serowarskie, twaróg, napój sojo-
wy ryż, lody, sól, Usługi sprzedaży detalicznej świadczonej 
on-line w zakresie następujących towarów, Przyprawy, kawa, 
herbata, kakao, kawa nienaturalna, kawa zbożowa, sago, ta-
pioka, mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pie-
czenia, cappuccino, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
i internetowej następujących towarów sosy, przyprawy, sosy, 
przekąski z produktów zbożowych, kanapki, tortille, batony 
zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, musli, 
płatki śniadaniowe, owsianka, płatki jaglane, wyroby cukier-
nicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety. torty, ciasto 
na wypieki, gorąca czekolada, cukierki, batony i guma do żu-
cia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej i internetowej następujących towarów: dania 
na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, płody rol-
ne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej i internetowej następujących 
towarów: świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, 
kwiaty, ziarna, nasiona, karma dla zwierząt domowych, mle-
ko do stosowania jako karma dla zwierząt, słód, świeże ziem-
niaki, surowe ziemniaki, kwiaty świeże, cebulki roślin, wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, napoje mrożone na bazie owoców, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i internetowej nastę-
pujących towarów: koktajle bezalkoholowe, napoje alkoho-
lowe z wyjątkiem piwa, wino, wódka, alkohole destylowane, 
destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, alkoholowe 
esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów tekstylnych 
i przemysłowych, Usługi handlu detalicznego i handlu hur-
towego w zakresie towarów takich jak środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, pieluchy dla niemowląt, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
produktów spożywczych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych, 
38 Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków 
elektronicznych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości bły-
skawicznych i danych, Przekazywanie informacji za pomocą 
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środków elektronicznych, Transmisja elektroniczna komu-
nikatów pisemnych, Usługi przesyłania wiadomości, Usługi 
w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, Usługi 
łączności on-line, Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, 
Usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci 
przesyłu danych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie poczty 
i usługi kurierskie, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
pakunków, Usługi spedycyjne, Dostarczanie paczek, Maga-
zynowanie paczek, Usługi przewozu paczek, Organizowa-
nie odbierania paczek, Dostarczanie i przekierowanie listów 
i paczek, Usługi pocztowe, Usługi śledzenia i lokalizowania 
listów i paczek, Odbieranie, transport i dostawa towarów, do-
kumentów, paczek i listów, Udzielanie informacji związanych 
z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek.

(210) 534913 (220) 2021 10 07
(731) WÓJCIAK ARTUR STUDIO PROJEKTOWE ARCHIPELAG, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domy 21

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy multimedialne, publikacje elektro-
niczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządze-
niach elektronicznych przenośnych, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, wydawnictwa elektroniczne, 
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, zapisane pliki danych, 
zapisane pliki będące częścią lub całością projektów budow-
lanych domów, Urządzenia do odtwarzania, nagrywania, za-
pisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji w postaci 
elektronicznej, cyfrowej i analogowej, 16 Artykuły papier-
nicze i biurowe, makiety architektoniczne, druki, dzienniki, 
informatory, prospekty, gazety, czasopisma, książki, katalo-
gi, rysunki, materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, 
afisze, albumy, broszury, kalendarze, obrazy, reprodukcje, 
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, 42 Usługi 
w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, 
budowlanego i urbanistycznego, Projektowanie architektury 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, 
projektowanie domów energooszczędnych i ekologicznych, 
projektowanie architektury otoczenia budynków, architektu-
ry zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, Projektowanie 
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, 
ukształtowania terenów pod budownictwo, Usługi w zakre-
sie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, 
Doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekora-
cji wnętrz, Badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, Badania, ekspertyzy i pomiary 
geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, Ekspertyzy 
inżynieryjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane po-
wykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę 
i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej 
obiektów budowlanych, usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii energetycznej, certyfikowanie wydajności ener-
getycznej budynków, profesjonalne doradztwo w zakresie 
wydajności energetycznej w budynkach, opracowywanie 

charakterystyk energetycznych i ekologicznych, Usługi w za-
kresie projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, 
projektowania form użytkowych, opracowywania projektów 
technicznych, Usługi doradcze dotyczące nowoczesnych 
technik i technologii w budownictwie, Usługi w zakresie 
projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac badaw-
czych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie 
usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk 
przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska 
człowieka, Badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, 
drgań i zanieczyszczenia powietrza, Badania i analizy tech-
niczne w zakresie wyciszania obiektów i urządzeń przemy-
słowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych 
i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń wibroaku-
stycznych i przeciwhałasowych, Analizy akustyczne, mode-
lowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, mode-
lowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, 
opracowania ekofizjograficzne, przygotowywanie prognoz 
o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, projektowanie 
maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania ma-
szyn i urządzeń, testowanie materiałów.

(210) 534915 (220) 2021 10 07
(731) WÓJCIAK ARTUR STUDIO PROJEKTOWE ARCHIPELAG, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) houses 21

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy multimedialne, publikacje elektro-
niczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządze-
niach elektronicznych przenośnych, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, wydawnictwa elektroniczne, 
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, zapisane pliki danych, 
zapisane pliki będące częścią lub całością projektów bu-
dowlanych domów, Urządzenia do odtwarzania, nagry-
wania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i infor-
macji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej,  
16 Artykuły papiernicze i biurowe, makiety architekto-
niczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, gazety, 
czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały reklamo-
we papierowe i piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, 
kalendarze, obrazy, reprodukcje, materiały introligatorskie, 
materiały fotograficzne, 42 Usługi w zakresie projekto-
wania i konsultingu architektonicznego, budowlanego 
i urbanistycznego, Projektowanie architektury w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, pro-
jektowanie domów energooszczędnych i ekologicznych, 
projektowanie architektury otoczenia budynków, archi-
tektury zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, Projek-
towanie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynie-
rii miejskiej, ukształtowania terenów pod budownictwo, 
Usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji 
i dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie projektowania, 
aranżacji i dekoracji wnętrz, Badania, ekspertyzy, opinie 
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, Badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla bu-
downictwa, Ekspertyzy inżynieryjne, pomiary inwenta-



34 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT48/2021

ryzacyjne budowlane powykonawcze, wykonywanie do-
kumentacji na przebudowę i adaptację budynków oraz 
dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, 
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycz-
nej, certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, 
profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energe-
tycznej w budynkach, opracowywanie charakterystyk 
energetycznych i ekologicznych, Usługi w zakresie pro-
jektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projek-
towania form użytkowych, opracowywania projektów 
technicznych, Usługi doradcze dotyczące nowoczesnych 
technik i technologii w budownictwie, Usługi w zakresie 
projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac badaw-
czych dotyczących środowiska naturalnego, prowadze-
nie usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakre-
sie nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego 
środowiska człowieka, Badania i analizy techniczne w za-
kresie hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, Bada-
nia i analizy techniczne w zakresie wyciszania obiektów 
i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczel-
nych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno - izolacyjnych, 
zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, 
Analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycz-
nego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjogra-
ficzne, przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach in-
westycji na środowisko, projektowanie maszyn i urządzeń, 
doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, 
testowanie materiałów.

(210) 534921 (220) 2021 10 05
(731) KULESZA SYLWIA AKADEMIA AURORY, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) SPIRALA ŻYCIA
(510), (511) 41 Poradnictwo edukacyjne, 44 Usługi dotyczą-
ce udzielania porad z psychologii.

(210) 534924 (220) 2021 10 05
(731) KOSAKOWSKA ALINA IN PLUS, Wołomin
(540) (znak słowny)
(540) TOBA
(510), (511) 9 Programy komputerowe - oprogramowanie 
do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, 28 Karty 
do gry.

(210) 534938 (220) 2021 10 05
(731) BECKER-ROSZKOWSKA MONIKA, Chełmża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANMAR

(531) 14.07.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Noże jako części maszyn, 37 Instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn.

(210) 534953 (220) 2021 10 07
(731) VIRAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) MONO SFERA KREATYWNOŚCI

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie widowisk - impresariat, Organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji lub rozrywki, Organizowanie i prowadze-
nie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów,  
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów - szkoleń, Organizowanie 
balów, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,  
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie za-
wodów sportowych, Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Przedstawienia teatralne - produkcja, Studia filmowe, Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez ga-
lerie sztuki, Usługi muzeów -wystawy, Usługi parków rozrywki, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Wystawianie 
spektakli na żywo, Organizowanie wycieczek w celach rozryw-
kowych, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, 
Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi eduka-
cyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi placów zabaw, 
Organizowanie obozów sportowych, Obozy letnie - rozrywka 
i edukacja, Organizacja atrakcji na obozach letnich.

(210) 534972 (220) 2021 10 07
(731) TONBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TONBO
(510), (511) 18 Torby, plecaki, 25 Odzież sportowa i odzież 
turystyczna, odzież przeznaczona do noszenia podczas 
uprawiania sztuk walki, bielizna, nakrycia głowy, szaliki, 
apaszki, bandany na szyję, rękawiczki, obuwie sportowe i tu-
rystyczne, klapki, 28 Broń do uprawiania sztuk walki jako arty-
kuły sportowe, miecze drewniane i bambusowe jako sprzęt 
sportowy, pokrowce na broń do uprawiania sztuk walki, ręka-
wice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania 
sportu, ochraniacze do uprawiania sportu.

(210) 535025 (220) 2021 10 08
(731) BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM, 
Górki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOFERM
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(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.04, 03.04.11, 03.04.12, 03.04.13, 
03.04.18, 03.04.20, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.13, 03.07.03, 
03.07.19, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.15

(510), (511) 5 Preparaty i artykuły weterynaryjne takie jak leki 
weterynaryjne, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, 
Dodatki do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki 
suplementujące dietę zwierząt, mineralne suplementy diety, 
31 Karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, Pasze, 
mieszanki paszowe, Koncentraty i super koncentraty paszo-
we, Premiksy paszowe, Wapno do pasz, Śruty poekstrakcyjne, 
Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do celów lecz-
niczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Pro-
dukty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce i warzywa, 
zioła ogrodowe świeże, świeże grzyby, rośliny i kwiaty na-
turalne, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, 
35 Usługi agencji importowo - eksportowej, Usługi pośred-
nictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, 
Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach 
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich 
jak: preparaty i artykuły weterynaryjne, leki weterynaryjne, 
suplementy diety, karmy dla zwierząt, pasze, mieszanki pa-
szowe, koncentraty paszowe, premiksy paszowe dla zwierząt, 
dodatki do pasz, materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne, ziarna jako nasiona i zboże, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywy drób, Usługi marketingowe, Usługi rekla-
mowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzo-
rów wyrobów, Usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw 
i targów w celach handlowych i promocyjnych, Doradztwo 
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Usługi badania rynku.

(210) 535052 (220) 2021 10 07
(731) ATRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opiesin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEiKO LEKKOŚĆ I KOMFORT

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.02
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 535072 (220) 2021 10 11
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA GOŚCINA

(531) 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 
26.11.12

(510), (511) 29 Smalec z boczkiem, Smalec z jabłkiem, Pasz-
tet z dzikiem, Pasztet z kaczką, Pasztet z królikiem, Pasztet 
ze śliwką, Pasztet z borowikami, Pasztet z gęsiną, Pasztet 
z indykiem, Pasztet z oliwkami, Wędliny, Kiełbasy, Ser twa-

rogowy, Koncentraty zup, Konfitura malinowa, Konfitura 
jagodowa, Konfitura truskawkowa, Kapusta do bigosu, Bu-
raki z czosnkiem i kminkiem, Żur, Powidła, Ogórki z liściem 
dębu, Żurawina leśna w słoiku, Borówka w słoiku, 30 Miód 
akacjowy, Miód lipowy, Miód wielokwiatowy, Ćwikła z chrza-
nem, Makaron jajeczny, Ketchup, Chrzan [sos przyprawowy], 
Musztarda, Ciasta, Cukierki, 32 Syrop z owoców z czarnego 
bzu, Syrop aroniowy, Syrop z czarnych jagód, Syrop o smaku 
dzikiej róży z jabłkiem, Syrop malinowy, Syrop malinowo-
-jeżynowy, Syrop malinowo-lipowy, Syrop wiśniowy, Syrop 
leśne jagody, Syrop pigwowy, Syrop czarny bez, Syrop leśny 
żurawina, Syrop jeżyna, Syrop czarna porzeczka, Sok z czar-
nej porzeczki, Sok jabłkowy, Sok jabłkowo-marchwiowo-ma-
linowy, 33 Miód pitny.

(210) 535149 (220) 2021 10 12
(731) WAGIEL ANTONINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKE the CAKE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.05.22, 11.01.22
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 535184 (220) 2021 10 13
(731) SZUBA BARTOSZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, 38 Transmisja gal sportowych za po-
średnictwem telewizji i Internetu, 41 Organizowanie gal 
sportowych.

(210) 535185 (220) 2021 10 13
(731) SZUBA BARTOSZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME SHOW MMA

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, 38 Transmisja gal sportowych za po-
średnictwem telewizji i Internetu, 41 Organizowanie gal 
sportowych.
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(210) 535187 (220) 2021 10 13
(731) MK DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn
(540) (znak słowny)
(540) INTERPACK
(510), (511) 12 Bagażniki dachowe do pojazdów w postaci 
pojemników [boksów] do przewożenia ładunków, Bagażniki 
do pojazdów, Bagażniki na rowery do pojazdów, Zewnętrzne 
bagażniki na ładunki do pojazdów, Bagażniki do przewoże-
nia ładunku do pojazdów, Bagażniki na narty do samocho-
dów, Foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do po-
jazdów, Kołpaki, Kosze przystosowane do rowerów, Lusterka 
wsteczne [części do pojazdów], Łańcuchy do samochodów 
[przeciwpoślizgowe], Dopasowane pokrowce na pojazdy, 
Pokrowce na koła zapasowe, Zasłony [ekrany przeciwsło-
neczne] samochodowe, Siatki bagażowe do pojazdów, 
27 Dywaniki i maty samochodowe.

(210) 535190 (220) 2021 10 12
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Vigalex
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki 
do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do rzęs, Preparaty do samoopalania, Ko-
smetyki brązujące - opalizujące, Zestawy kosmetyków, Ko-
smetyki nielecznicze, Eyelinery, Kosmetyki naturalne, Kon-
centraty nawilżające (kosmetyki), 5 Preparaty witaminowe, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Krople 
witaminowe, Witaminy do użytku w produkcji farmaceuty-
ków, Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Leki, Środ-
ki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, 
Suplementy diety dla ludzi, wszystkie ww. towary z wyłącze-
niem okulistycznych, oftalmicznych i otorynolaryngologicz-
nych preparatów farmaceutycznych, 29 Oleje spożywcze, 
30 Guma do żucia, Żelki, Batoniki, Lizaki, 32 Toniki (napoje 
nielecznicze).

(210) 535199 (220) 2021 10 13
(731) BRAINSHAKE &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bubblejoy! meet drink enjoy

(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.17.04, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05, 
26.01.06, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Napoje mleczne, Koktajle mleczne, Jogurty, 
Jogurty smakowe, Napoje z jogurtu, Jogurty o smaku owo-
cowym, Napoje na bazie jogurtu, Desery owocowe, Desery 
mleczne, Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, 
Desery wykonane z produktów mlecznych, Deser z owo-
cami i kremem [fool], Deser na bazie owoców jagodowych 
[fool], Herbata mleczna, z mlekiem będącym głównym 
składnikiem, 30 Kawa, Czekoladowa kawa, Kawa aromaty-
zowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Kawa 
w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Gotowa kawa 

i napoje na bazie kawy, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Substytu-
ty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], Kawa, Herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa 
mielona, Kawa słodowa, Kawa niepalona, Mrożona kawa, 
Kawa liofilizowana, Kawa nienaturalna, Herbata, Herbata 
czarna, Herbata mrożona, Herbaty owocowe, Napoje na ba-
zie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Herbaty 
o smaku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty aromaty-
zowane [inne niż do celów leczniczych], Preparaty do spo-
rządzania napojów [na bazie herbaty], Nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, Aromaty do herbaty, Tapioka, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe, Na-
poje półmrożone, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje 
aromatyzowane owocami, Napoje na bazie owoców, Soki 
owocowe [napoje], Bezalkoholowe napoje z soków owoco-
wych, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje 
zawierające głównie soki owocowe, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje bezal-
koholowe zawierające soki owocowe, Słodkie napoje bezal-
koholowe na bazie soków owocowych, Lemoniada, 35 Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów 
promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w internecie, Usługi dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za po-
średnictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, 43 Bary, Koktajlbary, 
Kawiarnia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usłu-
gi barów kawowych, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.

(210) 535200 (220) 2021 10 13
(731) BRAINSHAKE &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bubble joy! meet drink enjoy

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15, 
24.17.01, 24.17.02, 24.17.04

(510), (511) 29 Napoje mleczne, Koktajle mleczne, Jogurty, 
Jogurty smakowe, Napoje z jogurtu, Jogurty o smaku owo-
cowym, Napoje na bazie jogurtu, Desery owocowe, Desery 
mleczne, Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, 
Desery wykonane z produktów mlecznych, Deser z owocami 
i kremem [fool], Deser na bazie owoców jagodowych [fool], 
Herbata mleczna, z mlekiem będącym głównym składni-
kiem, 30 Kawa, Czekoladowa kawa, Kawa aromatyzowana, 
Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie 
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mielonej, Kawa w formie parzonej, Gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], Substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 
Kawa, Herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa mie-
lona, Kawa słodowa, Kawa niepalona, Mrożona kawa, Kawa 
liofilizowana, Kawa nienaturalna, Herbata, Herbata czarna, 
Herbata mrożona, Herbaty owocowe, Napoje na bazie her-
baty z owocowymi dodatkami smakowymi, Herbaty o sma-
ku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty aromatyzowane 
[inne niż do celów leczniczych], Preparaty do sporządzania 
napojów [na bazie herbaty], Nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, Aromaty do herbaty, Tapioka, 32 Napoje bezalkoho-
lowe, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje pół-
mrożone, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje aromaty-
zowane owocami, Napoje na bazie owoców, Soki owocowe 
[napoje], Owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), Napoje 
bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje zawierające 
głównie soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 
Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe 
na bazie soków owocowych, Lemoniada, 35 Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyj-
nych, Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w internecie, Usługi dystrybucji materiałów 
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzyma-
nia istniejącej bazy klientów, 43 Bary, Koktajlbary, Kawiarnia, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering), Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
kawowych, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.

(210) 535201 (220) 2021 10 12
(731) ZYDORCZAK WŁODZIMIERZ, Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1740 COLLEGIUM NOBILIUM NOVUM

(531) 03.07.01, 04.03.01, 05.03.13, 24.01.09, 24.09.07, 24.09.21, 
25.01.25, 26.01.05, 26.11.13, 27.07.01, 28.11.99, 29.01.15

(510), (511) 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty 
[grafika], Akwarele, Albumy do wklejania, Almanachy [roczni-
ki], Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze celulozy rege-

nerowanej do owijania, Arkusze z nutami w formie drukowa-
nej, Arkusze z wiskozy do zawijania, Artykuły biurowe [z wy-
jątkiem mebli], Atlasy, Atrament, Atrament korektorski [helio-
grafia], Banknoty, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki 
stołowe papierowe, Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe 
maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony 
wartościowe, Brokat do celów biurowych, Broszury, Celulo-
idy do filmów animowanych, Chłonne arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, 
Chromolitografie, Chusteczki do nosa [papierowe], Chus-
teczki papierowe do usuwania makijażu, Cyfry [czcionki dru-
karskie], Cyrkle kreślarskie, Czasopisma [periodyki], Czcionki 
drukarskie, Czcionki ze stali, Deski kreślarskie [rysownice], Dia-
gramy, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Dru-
kowane rozkłady, Ekierki do rysowania, Etui na identyfikatory 
[artykuły biurowe], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub 
kartonu, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Figurki [statuetki] z papieru mâché, 
Filtry do kawy papierowe, Fiszki [materiały piśmienne], Folia 
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do pa-
letyzacji, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, Formularze [blankiety, druki], Formy do gliny modelar-
skiej [materiały dla artystów], Fotografie [wydrukowane], Fo-
tograwiura, Frankownice do użytku biurowego, Futerały 
na matryce, Galwanotypy [poligrafia], Gazety, Girlandy papie-
rowe, Glina do modelowania, Globusy, Grafity do ołówków, 
Gumki do ścierania, Hektografy, Identyfikatory [artykuły biu-
rowe], Igły, rylce stalowe do akwafort, Indeksy, skorowidze, 
Kalendarze, Kalka kopiująca, Kalka płócienna, Kałamarze 
(wpuszczane w pulpit), Kamienie litograficzne, Kartki mu-
zyczne z życzeniami, Kartki z życzeniami, Karton, Karton 
z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do ko-
lekcjonowania, inne niż do gier, Karty pocztowe, Kasetki 
na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki 
na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy zecerskie [drukarstwo], 
Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Klamerki, klipsy do papieru, 
Klawisze do maszyn do pisania, Klej rybi [karuk] do papieru 
lub do użytku domowego, Kleje do materiałów papierni-
czych lub do użytku domowego, Klipsy do etui na identyfi-
katory [artykuły biurowe], Klipsy do piór i długopisów, Kokar-
dy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, 
Komiksy, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki 
z papieru lub kartonu, Korektory w płynie [artykuły biurowe], 
Korektory w taśmie [artykuły biurowe], Kreda do litografii, 
Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, 
Kreda w sprayu, Krzywiki, Książeczki do kolorowania, Książki, 
Kuwety malarskie, Lak do pieczętowania, Linijki [reglety] dla 
drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Litograficzne dzieła 
sztuki, Łupkowe tabliczki do pisania, Makiety architektonicz-
ne, Mapy geograficzne, Masy specjalne do pieczętowania 
do użytku piśmiennego, Maszynki do ostrzenia ołówków, 
elektryczne lub nie, Maszyny do pisania, Materiały do introli-
gatorstwa, Materiały do modelowania, Materiały do pakowa-
nia wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały do pisania, 
Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały fil-
tracyjne z papieru, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), Matryce, Matryce do druku ręcznego, Maty stołowe 
z papieru, Miseczki na farby wodne dla artystów, Modelina 
polimerowa, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Narzę-
dzia do słojowania i marmurkowania, Nawilżacze [artykuły 
biurowe], Nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biu-
rowe], Niszczarki do papieru do użytku biurowego, Notatniki 
[notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, 
Obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, Obrazy [ma-
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larstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, 
Ochraniacze na palce do użytku biurowego, Ochronne 
okładki na książki, Odciskarki do kart kredytowych, nieelek-
tryczne, Okładki na książeczki czekowe, Okładki na paszpor-
ty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oleodruki, 
Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatyczne], Ołówki wę-
glowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przyborów 
do pisania, Opaski papierowe na cygara, Opłatki do pieczęto-
wania, Osłony z papieru na doniczki, Palety dla malarzy, Pan-
tografy [przyrządy kreślarskie], Papier, Papier do elektrokar-
diografów, Papier do malarstwa i kaligrafii, Papier do maszyn 
rejestrujących, Papier do pisania [listowy], Papier do radio-
gramów, Papier do użytku na stołach do badań, Papier 
do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier higieniczny, 
Papier mâché, Papier parafinowany, Papier pergaminowy, 
Papier przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebrny, Papier 
świecący, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papier 
z miazgi drzewnej, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Pa-
pierowe podkładki pod szklanki, Papierowe wkładki do tacek 
dentystycznych, Pasta do modelowania, Pasta skrobiowa 
[klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, Pa-
stele [kredki], Perforatory biurowe, Periodyki [czasopisma], 
Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki z adresem, Pinezki, Pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, 
Piórka do rysowania [grafiony], Plansze, płytki grawerskie, 
Plany, Płótna malarskie, Płótno introligatorskie, Płótno nasą-
czone tuszem do powielaczy, Płótno nasączone tuszem 
do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów, Płyt-
ki adresowe do adresarek, Podkładki do pisania z klipsem, 
Podkładki na biurko, Podkładki pod nakrycie z papieru, Pod-
pórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, Podręczniki 
[książki], Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki 
pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci, Pojemniki 
na ołówki, Pojemniki na śmietanę papierowe, Portrety, Po-
wielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikroskopów 
[materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały piśmienne], Prze-
zrocza [materiały piśmienne], Przybory do wycierania tablic 
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski 
do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy do pisania, 
Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka 
na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z pa-
pieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, Ramki i stoja-
ki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki], Reprodukcje 
graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki papiero-
we, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki do taśm bar-
wiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania rysun-
ków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki 
stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, 
Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, 
Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Sta-
lówki ze złota, Steatyt [kreda krawiecka], Stemple do pieczę-
towania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artyku-
ły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Szta-
lugi malarskie, Sztychy, ryty [grawiura], Szufelki do składu ty-
pograficznego, Szyldy z papieru lub z kartonu, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice aryt-
metyczne, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace 
do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma 
klejąca [materiały piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Ta-
śmy do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, Taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ze-
stawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-

tryczne, Tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, Tkaniny 
introligatorskie, Torby papierowe, Torby papierowe do użyt-
ku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do goto-
wania w kuchniach mikrofalowych, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, To-
rebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domo-
wych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, 
Tworzywa sztuczne do modelowania, Uchwyty do kredy, 
Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, Urządzenia do lamino-
wania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Urządzenia do zaklejania kopert 
do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt 
biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia 
ręczne do etykietowania, Usuwalne znaczki (stemple), Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Wałki do malowania ścian, Wałki do maszyn do pi-
sania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki 
[poligrafia], Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do pokazywania 
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki hi-
stologiczne [materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone 
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Wzornice 
perforowane do krosien żakardowych, Wzory do haftowania, 
Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart indeksowych, Zakład-
ki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomie-
nia [artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne 
[artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślar-
skie], Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, 
Zszywacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 Alby, Antypośli-
zgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bieli-
zna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biusto-
nosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, 
Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, 
Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielo-
we, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhal-
ki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla 
rybaków, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Ki-
mona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
[odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gim-
nastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież papie-
rowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
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Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalo-
we do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjer-
skie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Poń-
czochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulo-
wery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki z Jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do Judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Sza-
liki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, 
Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, 
welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby poń-
czosznicze, 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa 
pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności 
gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plika-
mi, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawa-
nia oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie 
centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV 
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja progra-
mów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 

osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie 
listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne ze-
stawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań leka-
rza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyj-
ne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla spor-
towców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi 
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi 
związane z listami prezentów, Usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypo-
życzanie wyposażenia biurowego w obiektach do coworkin-
gu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów 
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użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami refunda-
cji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie han-
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie w działal-
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradz-
two zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystry-
bucja filmów, Edukacja religijna, Egzaminy edukacyjne dla 
użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pi-
lotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informa-
cja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy kore-
spondencyjne, Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, Na-
grywanie na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, Na-
uka gimnastyki, Nauka judo, Obsługa ogrodów zoologicz-
nych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Orga-
nizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolo-
kwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkur-
sów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie wido-
wisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sporto-
wych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariu-
szy do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
widowisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z prze-
wodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Pro-
wadzenie zajęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], 
Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publiko-
wanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów rekla-
mowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojaz-
dów], Sporządzanie napisów [np. Do filmów], Sprawdziany 
edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z ja-
pońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z internatem, 
Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, 
Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dys-
trybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi 

edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wyma-
gających specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi gier oferowane w systemie on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klu-
bowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [roz-
rywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny 
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, 
Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów fil-
mowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, Usługi technika oświetlenia na po-
trzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie in-
żynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi zwią-
zane z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń 
kinematograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, 
Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie sta-
dionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożycza-
nie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kino-
wych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magne-
towidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożycza-
nie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Wypożyczanie 
taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie 
[edukacja], Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych.

(210) 535219 (220) 2021 10 14
(731) KRAKÓW SG HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Anima
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele.

(210) 535249 (220) 2021 10 13
(731) MC ASIAN FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MC Soya Food
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(531) 26.01.05, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Tofu, krokiety, kiełbaski, burgery, przetwory 
spożywcze na bazie soi i warzyw, wędliny sojowe, kiełbaski 
sojowe, pasztety sojowe, flaki sojowe, soja konserwowana 
spożywcza, produkty gotowane sojowe, koncentraty bu-
liony na bazie soi, desery ryżowo-sojowe, soja w galarecie, 
tłuszcze sojowe, olej sojowy, masło sojowe, margaryna sojo-
wa, Mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Suszone 
i gotowane owoce i warzywa, 30 Budynie, paszteciki w cie-
ście, grzanki, mąka sojowa, wyroby z mąki sojowej, makarony 
sojowe, makarony zbożowo-sojowe, batony sojowe, cukierki 
sojowe, budynie sojowe, puddingi sojowe, kaszki sojowo-ku-
kurydziane, kaszki sojowo-ryżowe, sosy sojowe.

(210) 535257 (220) 2021 10 15
(731) WGN-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) wgn credit
(510), (511) 35 Agencje importowe i eksportowe, Agencje 
informacji handlowej, Agencje reklamowe, Analizy kosztów, 
Badania i analizy rynkowe, Audyt działalności gospodarczej, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, Badania rynku i badania marketingowe, Badania 
opinii publicznej, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -], Biura 
pośrednictwa pracy, Usługi porównywania cen, Powielanie 
dokumentów, Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów dru-
kowanych, próbek], Informacja o działalności gospodarczej 
i informacja handlowa, Ekonomiczne prognozy, Ekspertyzy 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Prenumerata gazet 
[dla osób trzecich], Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Han-
dlowe wyceny, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie 
danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Księgo-
wość, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Obróbka tekstów, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przed-
siębiorstw, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych, Doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, Przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi, Usługi świadczone przez franczyzo-
dawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, Dobór personelu [dla osób trzecich], 
Usługi public relations, Agencja public relations, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama bane-
rowa, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy radiowe i te-
lewizyjne, Rekrutacja personelu, Zestawienia statystyczne, 

Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, 
Skomputeryzowana edycja tekstów, Telefoniczne udziela-
nie informacji [dla nieobecnych abonentów], Transkrypcja 
wiadomości, Transkrypcja komunikatów, Wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, Wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu 
do działalności gospodarczej, Zamówienia handlowe (Za-
rządzanie w zakresie -), Zarobkowe zarządzanie w zakresie 
koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pośrednic-
two w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Zarządzanie mieszkaniami, Usługi w zakresie informacji han-
dlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych 
baz danych, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje kredytowe, Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub 
wynajmie gruntu, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Wy-
ceny i analizy finansowe, Banki z dostępem bezpośrednim 
np. przez Internet lub telefon [home banking], Doradztwo 
finansowe, Detaliczne usługi finansowe, Usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, Zarządzanie majątkiem, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Wycena i oszacowanie wartości 
majątku, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], Wycena nierucho-
mości, Wymiana walutowa, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
powiernicze, Finansowanie pożyczek, Pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, Transakcje finansowe, Ubezpieczenia, Wyce-
na dzieł sztuki, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nie-
ruchomości], Pożyczki hipoteczne, Pożyczki hipoteczne i po-
średnictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Zarządzanie 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Udostępnianie środków na sprzedaż ratalną i dzierża-
wę, 38 Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych 
[isp], Agencje informacyjne, Wynajmowanie czasu dostępu 
do światowych sieci komputerowych, Telekonferencje, Prze-
syłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
Komputerowe przesyłanie danych, Przydzielanie dostępu 
do komputerowej bazy danych, Wynajem czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu 
do komputerowych baz danych, Telewizja kablowa nadają-
ca informacje, Transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, Transmisja satelitarna, Usługi poczty głosowej.

(210) 535280 (220) 2021 10 15
(731) ULTRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMOWAR
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(531) 05.03.11, 05.03.15, 11.03.04, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.16, 
26.04.04, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Jadalne kwiaty suszone, mieszanki suszonych 
owoców, suszone owoce, przetworzone owoce, 30 Herbaty, 
mieszanki herbat, 31 Świeże jadalne kwiaty.

(210) 535288 (220) 2021 10 15
(731) KW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, a mianowicie: farby witrażowe, identyfikatory me-
talowe, identyfikatory niemetalowe, kasetki na pieniądze, 
szafki na dokumenty, nożyczki, atrament, długopisy, dziurka-
cze biurowe, galanteria biurowa z tworzyw sztucznych i me-
talu, kleje biurowe, kleje biurowe ozdobne, komplety biuro-
we, korektory, kredki szkolne ołówkowe, kredki szkolne świe-
cowe, metalowa galanteria biurowa, notesy samoprzylepne, 
noże do papieru, ołówki, pędzle, pinezki biurowe, pojemniki 
na spinacze, pojemniki na wizytówki, rozszywacze biurowe, 
skoroszyty, skorowidze telefoniczne, spinacze i klipsy biu-
rowe, szpilki biurowe, taśma biurowa, taśma dwustronna, 
taśma korekcyjna, taśma lakiernicza, taśma pakowa, teczki 
ofertowe, uchwyty do taśmy biurowej, uchwyty do taśmy 
pakowej, wkłady/pręciki ołówkowe, wkłady do długopisów, 
wkłady do taśmy korekcyjnej, wkłady do piór żelowych, zszy-
wacze biurowe, zszywki biurowe, pióra żelowe, reklama.

(210) 535290 (220) 2021 10 15
(731) KW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów, a mianowicie: farby witrażowe, identyfikatory me-
talowe, identyfikatory niemetalowe, kasetki na pieniądze, 
szafki na dokumenty, nożyczki, atrament, długopisy, dziurka-
cze biurowe, galanteria biurowa z tworzyw sztucznych i me-
talu, kleje biurowe, kleje biurowe ozdobne, komplety biuro-
we, korektory, kredki szkolne ołówkowe, kredki szkolne świe-
cowe, metalowa galanteria biurowa, notesy samoprzylepne, 
noże do papieru, ołówki, pędzle, pinezki biurowe, pojemniki 
na spinacze, pojemniki na wizytówki, rozszywacze biurowe, 
skoroszyty, skorowidze telefoniczne, spinacze i klipsy biu-
rowe, szpilki biurowe, taśma biurowa, taśma dwustronna, 
taśma korekcyjna, taśma lakiernicza, taśma pakowa, teczki 
ofertowe, uchwyty do taśmy biurowej, uchwyty do taśmy 
pakowej, wkłady/pręciki ołówkowe, wkłady do długopisów, 
wkłady do taśmy korekcyjnej, wkłady do piór żelowych, zszy-
wacze biurowe, zszywki biurowe, pióra żelowe, Reklama.

(210) 535294 (220) 2021 10 17
(731) BACZYŃSKI KAMIL, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lux-Vet

(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie hi-
gieny i urody dla zwierząt, Porady w zakresie farmakologii, 
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.

(210) 535300 (220) 2021 10 18
(731) PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX 

SPÓŁKA CYWILNA, Wyry
(540) (znak słowny)
(540) Smooth Apartments
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, 
Wynajem domów, Wynajem apartamentów, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Powiernictwo nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Usługi 
finansowe, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi finansowe w zakresie zakupu i inwestycji w nierucho-
mości, Finansowe usługi deweloperskie w zakresie sprze-
daży nieruchomości, Usługi inwestycyjne związane z nieru-
chomościami, Usługi inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe, 
Inwestycje finansowe, Inwestowanie kapitału w nierucho-
mości, Doradztwo inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, 
Administrowanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami, 
Usługi sprzedaży nieruchomości, Usługi sprzedaży mieszkań 
i lokali użytkowych, Usługi sprzedaży apartamentów, Usługi 
sprzedaży nieruchomości z zawartymi umowami najmu lub 
dzierżawy, Usługi deweloperskie w zakresie finansowania 
nieruchomości.

(210) 535322 (220) 2021 10 18
(731) TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Telimena

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Ga-
bardyna [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury 
trzyczęściowe [odzież], Kombinezony [odzież], Kurtki jako 
odzież sportowa, Kurtki [odzież], Nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież wełniana, Odzież wierzchnia dla 
kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia 
na złe warunki pogodowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
40 Przeróbki odzieży [produkcja na zamówienie].

(210) 535323 (220) 2021 10 18
(731) LANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.01.05, 01.15.11
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego ułatwiające 
naukę języków obcych, Aplikacje mobilne, Aplikacje mo-
bilne ułatwiające naukę języków obcych, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie ułatwiające naukę języków obcych, 
42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] 
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obra-
zów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Plat-
forma jako usługa [PaaS] ułatwiająca naukę języków obcych, 
Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] ułatwiają-
ce naukę języków obcych, Pisanie oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa infor-
matycznego.

(210) 535331 (220) 2021 10 18
(731) KAMIŃSKI RADOSŁAW, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO WOODS RENOVATION

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 01.01.04, 18.01.09, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, 37 Renowa-
cja części drewnianych do samochodów.

(210) 535335 (220) 2021 10 18
(731) KUJAWSKI MARCIN FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

MAG-MAR, Czerniejewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASARNIA CZERNIEJEWO OD 1991R.

(531) 07.01.01, 09.01.24, 27.05.01
(510), (511) 29 Kiełbasy, Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryjne 
na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie, 
Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Kon-
serwy, Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania 
na bazie mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, 
Pasty rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzy-
nowe, owocowe i rybne, Konserwy mięsne i rybne, Mięso i wy-
roby mięsne, Oleje i tłuszcze jadalne, Mięso, Wędliny, 35 Sprze-
daż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych 
i hurtowych mięs, wędlin, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów 
garmażeryjnych na bazie mięsa, wyrobów na bazie mięsa, wy-
robów wędliniarskich, pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, 
wyrobów podrobowych, konserw, flaków, galaretek, zup, ro-
sołów, Dań gotowych do szybkiego spożycia, w tym na bazie: 
mięs, podrobów, ryb, nabiału, warzyw, jarzyn i owoców, Filetów 
rybnych, Krokietów, Past rybnych do kanapek, Past rybnych, 
Pasztetów, Sałatek: warzywnych, jarzynowych, owocowych 
i rybnych, Konserw mięsnych i rybnych, Reklamy radiowe i tele-
wizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, 
broszur, 40 Ubój zwierząt, przetwórstwo mięsne, przetwórstwo 
rybne, Przetwarzanie i przerabianie surowców mięsnych, Usługi 
w zakresie konserwowania żywności, wędzenie żywności, Mro-
żenie żywności.

(210) 535344 (220) 2021 10 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 Łan!
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(531) 05.03.11, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze 
ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe i energe-
tyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Cappuc-
cino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, 
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, 
Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta 
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasteczka, 
Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Czeko-
lada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie 
zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery 
lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców 
i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, 
Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń 
w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze], 
Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Eks-
trakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, 
Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki 
smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do sto-
sowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do sto-
sowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty 
z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do arty-
kułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako 
aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjąt-
kiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje 
do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe 
dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe 
do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie ka-
kao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie cze-
kolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe potra-
wy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Goto-
we produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata roz-
puszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, 
Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania 
napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w na-
pojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w na-
pojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomido-
rowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne sto-
sowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kre-
my na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy 
czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, 
Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, 
Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka 
ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron in-
stant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarni-
sty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Maka-
rony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady 
na gorąco, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty 
w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki 
mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mlecz-
ne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery 
w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, 

Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), 
Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje czekoladowe, 
Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Na-
poje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie 
kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie ka-
kao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, 
z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawiera-
jące kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporzą-
dzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje spo-
rządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje 
z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nie-
lecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby 
cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w po-
lewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, 
Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsiane (Płatki -), Owoco-
we lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebo-
we, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta 
sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty cze-
koladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do sma-
rowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania napojów 
kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], 
Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty 
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy 
do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy 
używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Plac-
ki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płat-
ki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub 
posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lo-
dów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe 
zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty 
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarni-
czych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardo-
we do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przy-
prawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty 
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Pre-
paraty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na ba-
zie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produk-
ty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie 
kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cu-
kierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie 
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Prze-
kąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z maka-
ronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wy-
twarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane 
z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski 
z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski 
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoń-
ski (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzo-
ne płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające 
się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddin-
gi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ra-
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men (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], 
Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpusz-
czalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów 
medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów 
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty 
do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], 
Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowa-
ne, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, 
Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o sma-
ku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki natu-
ralne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone 
krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów 
owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sor-
bety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos 
[jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos 
tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy 
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, 
Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, 
Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, 
Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy 
[przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy 
salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, 
Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti 
i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy 
do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do piz-
zy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy 
w postaci granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, 
Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, 
Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 
Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone 
zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekola-
dowy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smako-
we, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów 
na bazie czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata 
[inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukierni-
cze], Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wa-
felki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze 
mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukierni-
cze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyro-
by lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawiera-
jące dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe arty-
kuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaro-
nów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności do spożycia 
przez ludzi, Zbożowe (Płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, 
Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Sub-
stytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina [aldehyd, 
substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów 
na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria do sto-
sowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substy-
tut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy 
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania 
jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substy-
tuty kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty 
kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, 
Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony 
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mie-
szanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty 
kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoni-
ki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Sosy i po-
lewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe.

(210) 535347 (220) 2021 10 18
(731) JTAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) just TAKE A LESSON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych.

(210) 535356 (220) 2021 10 18
(731) FARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RIMCO RIMS RENOVATION SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 2 Emalie [lakiery], Lakier asfaltowy, Lakier bi-
tumiczny, Lakiery i pokosty, Rozcieńczalniki do lakierów, 
Utrwalacze [lakiery], Szkliwo [farby, lakiery], Farby aluminio-
we, Farby bakteriobójcze, Farby ceramiczne, Farby i farby 
mocno rozcieńczone, Farby ognioodporne, Farby przeciw 
zanieczyszczeniom, Farby wodne, Folie metalowe do sto-
sowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, 
Metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowa-
niu, drukarstwie i sztuce, Oleje przeciwrdzewne, Podkłady, 
Powłoki, Powłoki anty graffiti [farby], Powłoki do drewna 
[farby], Powłoki do krycia smołowaną tekturą [farby], Powłoki 
zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, Prepa-
raty ochronne do metali, Preparaty zapobiegające mato-
wieniu metali, Proszki do srebrzenia, Próbki farb w formie łat 
stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów 
[do wielokrotnego nakładania], Rdza (Preparaty zabezpiecza-
jące przed -), Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do la-
kierów, Sykatywy [środki wysuszające] do farb, Środki zabez-
pieczające przed rdzą, Terpentyna [rozcieńczalnik do farb], 
Wiążące środki do farb, 17 Farby izolacyjne.

(210) 535409 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
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wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skute-
ry [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalan-
sujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów,  
28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-

mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535410 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skute-
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ry [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalan-
sujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów,  
28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-

bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 przetwarzanie paliw, wytwarzanie energii, wytwarzanie 
energii elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535411 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skute-
ry [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalan-
sujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów,  
28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
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riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie 
paliw gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, 
Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Ma-
gazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych 
oraz produktów chemicznych, Przechowywanie energii 
i paliw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie prze-
syłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii 
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elek-
trycznej, Dostawa energii, Dostawa energii elektrycznej, 
Magazynowanie energii, Magazynowanie energii elek-
trycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 40 Przetwa-
rzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii 
elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii, 
Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535412 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wo-
doru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji ben-
zynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody 
ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wo-
doru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urzą-
dzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Aparatura i urzą-
dzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
Części do elektrolizerów, Części do elektrolizerów do produkcji 
wodoru, Części do urządzeń elektrycznych do wytwarzania wo-
doru, Części do urządzeń elektronicznych do wytwarzania wo-
doru, Części do aparatury do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Części do urządzeń do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do po-
jazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądowe 
pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się po wo-
dzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni ko-
smicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napę-
dem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem 
wodorowym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy 
wodorowe, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy 
elektryczne, Samochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, 
Autobusy elektryczne, Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, 
Rowery, Rowery elektryczne, Motocykle, Motorowery, Monocy-
kle elektryczne, Skutery [pojazdy], Skutery sterowane elektrycz-
nie, Samobalansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria 
do pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele 
pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturo-
we modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zaba-
wy], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, 
Sprzedaż detaliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części 
do pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa 
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akce-
soriów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania 
zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie stacjami 
paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi sprzedaży deta-
licznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzedaży hurtowej 
energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ener-
gii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyskiwanie kontrak-
tów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szcze-
gólności elektryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eks-
portowych w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze 
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i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowa-
nia paliwa wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów 
sprężonym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Doła-
dowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Stacje 
obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usługi stacji 
obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie 
prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instala-
cyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojaz-
dów, Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie 
pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja 
urządzeń do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i in-
stalacji do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczę-
dzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do oszczędzania ener-
gii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do oszczędzania 
energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport 
osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie 
środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodo-
rowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowe-
go, Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji 
paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Orga-
nizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi związane 
z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, Magazyno-
wanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw gazowych, 
Organizowanie magazynowania paliw, Organizowanie maga-
zynowania paliw wodorowych, Magazynowanie paliw stałych, 
paliw płynnych i gazowych oraz produktów chemicznych, 
Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szcze-
gólności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja 
energii elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elek-
trycznej, Dostawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Maga-
zynowanie energii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie 
energii, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wynajem sprzętu 
do wytwarzania energii, Wynajem sprzętu do wytwarzania 
energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 535444 (220) 2021 10 20
(731) SZKLARZ PATRYK, Piotrowice;  

SZKLARZ EMILIA, Piotrowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gospodarstwo Ogrodnicze SZKLARZ POMIDORY 

Z PIOTROWIC

(531) 05.09.17, 03.13.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Świeże pomidory.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 535447 (220) 2021 10 20
(731) THERMALEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REDYK FEST SZCZAWNICA

(531) 03.04.11, 03.04.12, 03.04.24, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi 
promocji historii i tradycji poszczególnych regionów Polski, 
usługi organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach rekla-
mowych i handlowych, organizowania pokazów i wystaw 
towarów i/lub usług, organizowania targów handlowych i re-
klamowych, usługi współpracy z podmiotami gospodarczy-
mi w zakresie wytwarzania produktów regionalnych, usługi 
oferowania do sprzedaży różnych towarów, w tym towarów 
określanych jako produkty lokalne, regionalne lub towarów 
promujących określony region Polski, w sklepach detalicz-
nych, hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłko-
wej, w drodze sprzedaży katalogowej, w drodze sprzedaży 
z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych, 
także poprzez sieć komputerową, 41 Usługi rozrywki, Dzia-
łalność kulturalna, Usługi organizowania i prowadzenia fe-
stiwali o charakterze edukacyjnym z zakresu historii i trady-
cji poszczególnych regionów Polski, Usługi organizowania 
i prowadzenia festiwali o charakterze rekreacyjnym i rozryw-
kowym z zakresu historii i tradycji poszczególnych regionów 
Polski, Usługi organizowania i prowadzenia spotkań, semi-
nariów, konferencji, sympozjów o charakterze edukacyjnym 
z zakresu historii i tradycji poszczególnych regionów Polski, 
Usługi organizowania i prowadzenia widowisk historycznych 
w plenerze, Usługi organizowania i prowadzenia festiwali et-
nicznych.

(210) 535449 (220) 2021 10 19
(731) PRO NOBIS DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRẤN TRẤN TRADITIONAL VIETNAMESE CUISINE 

TRẤN TRẤN FAMILY
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(531) 29.01.14, 29.01.08, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.02, 27.05.01, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 02.01.16, 02.03.16, 05.07.03, 
08.07.03, 09.07.01, 26.11.13

(510), (511) 43 Restauracje i inne stałe placówki gastrono-
miczne.

(210) 535463 (220) 2021 10 20
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.08, 29.01.03, 29.01.15, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.07, 
29.01.01, 29.01.05, 28.05.99, 05.05.22, 05.05.23, 05.07.07, 
05.03.11, 05.03.13

(510), (511) 3 Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ust-
nej, 5 Leki i wyroby medyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, 
Preparaty odżywcze i witaminowe, Preparaty dietetyczne, 
suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, Dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, Zioła leczni-
cze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Wyciągi roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, Nalewki do celów leczni-
czych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 535466 (220) 2021 10 20
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 29.01.08, 29.01.03, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.04, 
05.03.13, 28.05.99, 26.01.16, 26.04.04, 02.09.10

(510), (511) 3 Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ust-
nej, 5 Leki i wyroby medyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, 
Preparaty odżywcze i witaminowe, Preparaty dietetyczne, 
suplementy diety, żywność dietetyczna do celów leczni-
czych, Dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, Zioła leczni-

cze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Wyciągi roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, Nalewki do celów leczni-
czych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 535539 (220) 2021 10 21
(731) CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) instore solutions services polska

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.18

(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Wyszukiwanie 
miejsc pracy, Biura pośrednictwa pracy, Tymczasowe wy-
znaczenie pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy 
i rekrutacji pracowników, Usługi rejestrowania pracowników, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pośred-
nictwa pracy, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, 
Usługi w zakresie relokacji pracowników, Usługi w zakresie 
pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla 
pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pra-
cowników tymczasowych, Biura pośrednictwa pracy, Do-
starczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji w za-
kresie rekrutacji pracowników, Profesjonalne usługi w zakre-
sie rekrutacji, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekruta-
cja tymczasowego personelu technicznego, Usługi agencji 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi biur pośrednictwa 
pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi rekrutacji perso-
nelu do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, Wsparcie dla pracowników 
w sprawach z zakresu działalności gospodarczej.

(210) 535581 (220) 2021 10 22
(731) CHIESI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORADNIK Smart Mamy
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(531) 29.01.08, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.13, 27.05.01, 02.03.23, 
02.03.01, 02.03.30, 02.05.01, 02.05.06, 02.05.23, 
02.05.30, 26.01.12, 26.01.21, 26.11.13

(510), (511) 9 E-booki, Edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, Filmy do pobrania, Filmy wideo, Książ-
ki audio, Nagrania multimedialne, Pobieralne broszury 
elektroniczne, Podcasty, Publikacje elektroniczne, Vide-
ocasty, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
16 Drukowane materiały edukacyjne, Książki edukacyjne, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apa-
ratów), Papierowe materiały dydaktyczne, Podręczniki 
[książki], Poradniki [podręczniki], Publikacje promocyjne, 
Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Diagramy, 
Afisze, plakaty, Notatniki [notesy], Terminarze, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane ulotki informacyjne, 
35 Reklama i usługi reklamowe, Reklamy on-line, Usługi 
reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 
38 Usługi z zakresie technologii informatycznych, w szcze-
gólności zapewnianie dostępu do baz danych zawartych 
w globalnej sieci komputerowej w celu udzielenia usług 
informacyjnych i poradniczych, 41 Publikowanie elektro-
niczne, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Usługi edukacyjne i szkolenio-
we, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Badania eduka-
cyjne, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Świadczenie 
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Publikowanie 
książek, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Doradztwo 
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Pu-
blikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Organizacja webinariów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie semi-
nariów i kongresów o tematyce medycznej, Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów.

(210) 535591 (220) 2021 10 23
(731) PIECHÓWKA MAGDALENA FIRMA HANDLOWA 

BELLUCIANNA, Buczkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  Bellucianna

(531) 29.01.01, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 535594 (220) 2021 10 24
(731) BONAMARK IP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BONAMARK
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo doty-
czące działalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje 
biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie 
efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego, w tym przez Internet, 45 Pomoc praw-
na przy tworzeniu umów, Doradztwo prawne związane 
z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania prawami autorskimi, Usługi doradcze związa-
ne z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Doradz-
two związane z zarządzaniem własnością intelektualną 

i prawami autorskimi, Doradztwo związane z ochroną 
znaków towarowych, Egzekwowanie praw do znaków to-
warowych, Licencjonowanie praw własności intelektual-
nej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Li-
cencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Mo-
nitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi 
monitorowania znaków towarowych, Usługi monitorowa-
nia znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, 
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych.

(210) 535595 (220) 2021 10 25
(731) JANISZEWSKI ROBERT IMERS, Głogowo
(540) (znak słowny)
(540) IMERS
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodne-
go, Instalacje grzewcze, Kaloryfery elektryczne, Krany, 
Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Pompy ciepła, 
Rury kotłowe centralnego ogrzewania, Rury wodociągo-
we do instalacji sanitarnych, Urządzenia do ogrzewania, 
Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub 
gazowe, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Urzą-
dzenia na gorące powietrze, Urządzenia zasilające kotły 
grzewcze, Wężownice [części instalacji destylacyjnych, 
grzewczych lub chłodniczych], Wymienniki ciepła, inne 
niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki pary, Za-
suwy [ogrzewnictwo], Zaślepki do grzejników, Zawory 
do rur i rurociągów.

(210) 535596 (220) 2021 10 25
(731) JANISZEWSKI ROBERT IMERS, Głogowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMERS jedyne takie grzejniki...

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.02, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10

(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodne-
go, Instalacje grzewcze, Kaloryfery elektryczne, Krany, 
Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Nawilżacze 
do grzejników centralnego ogrzewania, Pompy ciepła, 
Rury kotłowe centralnego ogrzewania, Rury wodociągo-
we do instalacji sanitarnych, Urządzenia do ogrzewania, 
Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub 
gazowe, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Urzą-
dzenia na gorące powietrze, Urządzenia zasilające kotły 
grzewcze, Wężownice [części instalacji destylacyjnych, 
grzewczych lub chłodniczych], Wymienniki ciepła, inne 
niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki pary, Za-
suwy [ogrzewnictwo], Zaślepki do grzejników, Zawory 
do rur i rurociągów.

(210) 535613 (220) 2021 10 25
(731) BONAMARK IP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.24, 07.01.16, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 
24.01.03, 24.01.07, 24.01.11, 29.01.13

(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakre-
sie franchisingu, Doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, 45 Pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, Doradztwo prawne związane z prawami własności 
intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami 
autorskimi, Usługi doradcze związane z prawami konsumen-
ta [doradztwo prawne], Doradztwo związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Doradztwo 
związane z ochroną znaków towarowych, Licencjonowanie 
praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towaro-
wych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Monitorowanie znaków towarowych [usługi 
prawne], Usługi monitorowania znaków towarowych do ce-
lów doradztwa prawnego, Usługi prawne dotyczące reje-
stracji znaków towarowych, Egzekwowanie praw do znaków 
towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych.

(210) 535631 (220) 2021 10 25
(731) KRAKEN PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.09.15, 03.09.24, 10.05.13, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
obejmujące mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do włosów, szampony, odżywki, dezodoranty, 
antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy, emulsje, żele 
pod prysznic, pomady do włosów, maseczki, żele do wło-
sów, mydła, farby, farby do brody, szminki, toniki, kremy, olejki 
zapachowe, olejki eteryczne, środki do usuwania makijażu, 
preparaty toaletowe, perfumy, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, środki do higieny, preparaty kosmetyczne po gole-
niu, środki do czyszczenia zębów, przybory kosmetyczne 
i toaletowe, grzebienie, szczotki, skórę i imitacje skóry oraz 
wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 535659 (220) 2021 10 25
(731) KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA 

SPÓŁKA AKCYJNA, KRYNICA ZDRÓJ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.03.04, 26.03.11, 26.03.16, 
26.04.03, 26.04.05, 26.04.16, 06.01.02, 06.01.04, 
18.01.14, 18.01.23

(510), (511) 39 Usługi przewozowe kolejami linowymi.

(210) 535684 (220) 2021 10 26
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA UNIA METROLOGICZNA

(531) 01.17.11, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 16 Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane 
materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, 
Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały pi-
śmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały dru-
kowane, Podręczniki, Czasopisma [periodyki], Periodyki [cza-
sopisma], Broszury, Broszury drukowane, Książki, Publikacje 
drukowane, Publikacje periodyczne drukowane, Pióra i dłu-
gopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, 
Pióra ze stali, Ołówki, Ołówki automatyczne, Papierowe pod-
kładki pod szklanki, Podkładki pod szklanki z tektury, 21 Kub-
ki, Izolacyjne osłony-uchwyty na kubki z napojami, Filiżanki 
i kubki, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Kubki do napojów, 
Kubki gliniane, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki po-
dróżne, Kubki porcelanowe, Kubki szklane, Kubki termiczne, 
Kubki wykonane z ceramiki, Kubki wykonane z cienkiej por-
celany kostnej, Kubki wykonane z porcelany, Kubki wykona-
ne z tworzyw sztucznych, Kubki z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, Kubki z podwójną ścianką, Kubki z porcelany, 
Kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, Papierowe kubki, 
Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, Podkład-
ki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 
Podkładki porcelanowe pod szklanki, Podkładki skórzane 
pod szklanki, 41 Edukacja, Informacja o edukacji, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizacja konkursów edukacyjnych, Publiko-
wanie książek, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].

(210) 535685 (220) 2021 10 26
(731) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(540) (znak graficzny)



Nr  ZT48/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

(540) 

(531) 01.17.11, 26.03.23, 29.01.14
(510), (511) 16 Biuletyny [materiały drukowane], Drukowa-
ne materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyj-
ne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materia-
ły piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały 
drukowane, Podręczniki, Czasopisma [periodyki], Periodyki 
[czasopisma], Broszury, Broszury drukowane, Książki, Pu-
blikacje drukowane, Publikacje periodyczne drukowane, 
Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pió-
ra kulkowe, Pióra ze stali, Ołówki, Ołówki automatyczne, 
Papierowe podkładki pod szklanki, Podkładki pod szklan-
ki z tektury, 21 Kubki, Izolacyjne osłony-uchwyty na kub-
ki z napojami, Filiżanki i kubki, Kubki ceramiczne, Kubki 
do kawy, Kubki do napojów, Kubki gliniane, Kubki papiero-
we, Kubki plastikowe, Kubki podróżne, Kubki porcelanowe, 
Kubki szklane, Kubki termiczne, Kubki wykonane z ceramiki, 
Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki wyko-
nane z porcelany, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, 
Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubki z podwój-
ną ścianką, Kubki z porcelany, Kubki z uchem, nie z meta-
li szlachetnych, Papierowe kubki, Podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod szklanki, nie z pa-
pieru i nie z materiałów tekstylnych, Podkładki porcelanowe 
pod szklanki, Podkładki skórzane pod szklanki, 41 Edukacja, 
Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizacja 
konkursów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie].

(210) 535686 (220) 2021 10 26
(731) PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice
(540) (znak słowny)
(540) STABILL PASJA
(510), (511) 2 Powłoki z tworzyw sztucznych [farby] do ce-
lów budowlanych, Powłoki plastikowe [farby] do użytku 
w budownictwie, Powłoki ochronne w postaci farb do celów 
budowlanych, Materiały w postaci powłok do celów budow-
lanych [farby], Farby gruntowe, Mieszanki gruntujące, Po-
włoki gruntowe, Powłoki gruntowe [farby i oleje], Preparaty 
gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, Rozcień-
czalniki do powłok gruntowych, Środki gruntujące w postaci 
farb, Uszczelniające podkłady gruntowe, Barwniki stosowane 
w produkcji farb, Farby akrylowe na bazie wody do użytku 
w malowaniu domów, Farby do powlekania ścian, Farby 
do użytku jako elastyczne powłoki fasad, Lakiery w postaci 

farb, Materiały do konserwacji budynków [farby], Mieszanki 
farb, Powłoki ochronne w postaci farb, Preparaty w postaci 
farby, Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów 
i innych farb, Farby lateksowe, Farby antyrefleksyjne.

(210) 535687 (220) 2021 10 26
(731) PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrowice
(540) (znak słowny)
(540) PASJA
(510), (511) 2 Powłoki z tworzyw sztucznych [farby] do ce-
lów budowlanych, Powłoki plastikowe [farby] do użytku 
w budownictwie, Powłoki ochronne w postaci farb do celów 
budowlanych, Materiały w postaci powłok do celów budow-
lanych [farby], Farby gruntowe, Mieszanki gruntujące, Po-
włoki gruntowe, Powłoki gruntowe [farby i oleje], Preparaty 
gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, Rozcień-
czalniki do powłok gruntowych, Środki gruntujące w postaci 
farb, Uszczelniające podkłady gruntowe, Barwniki stosowane 
w produkcji farb, Farby akrylowe na bazie wody do użytku 
w malowaniu domów, Farby do powlekania ścian, Farby 
do użytku jako elastyczne powłoki fasad, Lakiery w postaci 
farb, Materiały do konserwacji budynków [farby], Mieszanki 
farb, Powłoki ochronne w postaci farb, Preparaty w postaci 
farby, Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów 
i innych farb, Farby lateksowe, Farby antyrefleksyjne.

(210) 535691 (220) 2021 10 25
(731) CAŁKO KAROLINA, Legnica
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środ-
ków komunikacji elektronicznej a także przez strony inter-
netowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie 
i nakrycia głowy.

(210) 535693 (220) 2021 10 25
(731) CAŁKO KAROLINA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPHA

(531) 26.01.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem środ-
ków komunikacji elektronicznej a także przez strony inter-
netowe towarów branż: odzieżowa, w tym również obuwie 
i nakrycia głowy.
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(210) 535697 (220) 2021 10 26
(731) KONKOL ADAM, Bełk
(540) (znak słowny)
(540) ŁZY
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Pliki multi-
medialne do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania, Apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Ma-
gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia do ba-
dań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne 
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia na-
wigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, Sprzęt do nurkowania, 
Oprogramowanie, Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtra-
cyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do deko-
racji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Kleje do mate-
riałów papierniczych lub do użytku domowego, Albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korektorowania 
i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Afisze, plaka-
ty, Maszyny biurowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Książki, 25 Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Agen-
cje importowe i eksportowe, Administrowanie sprzedażą, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Usługi aukcyjne, Usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line obej-
mującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz muzyków, Promowanie muzyki innych poprzez 
dostarczanie portfolio on-line za pośrednictwem witryn in-
ternetowych, Promowanie koncertów muzycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycz-
nymi, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośred-
nictwa w interesach, Usługi impresariów w działalności ar-
tystycznej, Impresariat w działalności artystycznej, 41 Usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizual-
nych i fotograficznych, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Hazard, 
Informacja o rozrywce, Informacja o rekreacji, Informacja 
o wypoczynku, Informacja o edukacji, Informacja o biletach 
na imprezy rozrywkowe, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
widowisk [impresariat], Rozrywka z udziałem muzyki, Za-
pewnianie muzyki na żywo, Usługi w zakresie kompono-
wania muzyki, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, 
Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, Pisanie 
piosenek, Produkcja muzyczna, Impresariat artystyczny, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi infor-

macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe 
zakwaterowanie, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwi-
sów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 
Hotele dla zwierząt, Wynajem budynków przenośnych, Wy-
najem konstrukcji namiotowych, Wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie.

(210) 535708 (220) 2021 10 26
(731) INGENIOUS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ingenious Lab

(531) 01.15.15, 13.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowa-
nia do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści 
wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] służą-
ca algorytmicznemu generowaniu grafiki 3D przy użyciu 
technologii uczenia maszynowego, Tworzenie platform 
internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące algorytmicz-
nemu generowaniu grafiki 3D przy użyciu technologii 
uczenia maszynowego, Pisanie oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa 
informatycznego.

(210) 535714 (220) 2021 10 27
(731) SAMWHA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupice Podgórne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMWHA POLAND

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa: odpadów i złomu, 
sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz 
części do tego sprzętu, Sprzedaż hurtowa następujących 
towarów: kondensatory ceramiczne wielowarstwowe, 
jednowarstwowe kondensatory ceramiczne, aluminiowe 
kondensatory elektrolityczne, rdzenie ferrytowe, rdzenie 
magnetyczne (proszkowe), płytki ferrytowe, wzbudniki, 
warystory, kondensatory dużego i małego napięcia (ele-
menty pasywne), AC-DC transformatory, DC-DC transfor-
matory, PoE transformatory, folia aluminiowa katodowa, 
39 Usługi w zakresie przeprowadzek, Usługi magazyno-
wania, przechowywania i pakowania towarów.

(210) 535738 (220) 2021 10 26
(731) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem
(540) (znak słowny)
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(540) waldi
(510), (511) 35 Prowadzenie agencji importowo-eksporto-
wej, prowadzenie hurtowni, sklepów z następującymi towa-
rami: płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb i luster, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, 
pasty i płyny do podłogi i mebli, proszki i płyny do prania, 
zmiękczania tkanin, środki czyszczące oraz toaletowe, środki 
wybielające, preparaty udrażniające rury, środki do odtłusz-
czania i ścierania, mydła, preparaty do pielęgnacji skóry, 
ciała i włosów, kosmetyki, środki do czyszczenia zębów, od-
świeżacze powietrza, środki odkażające, środki dezynfekcyj-
ne do WC i do celów higienicznych, podpaski higieniczne, 
tampony menstruacyjne, materiały opatrunkowe, artykuły 
papiernicze szkolne i biurowe, ręczniki higieniczne papiero-
we, chusteczki papierowe, papier toaletowy, pieluchomajtki 
jednorazowe z papieru lub celulozy, papier pakowy ozdob-
ny, bielizna stołowa papierowa, artykuły biurowe i szkolne 
(z wyjątkiem mebli), pieczątki, kartki pocztowe, kartki oko-
licznościowe, farby, lakiery, barwniki, rozpuszczalniki, zmywa-
cze, pokosty, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, zaprawy farbiarskie, świece, knoty, olejki zapacho-
we, denaturaty, szczotki i grzebienie do włosów, nożyczki 
i cążki do paznokci, do paznokci, szczoteczki do zębów, 
sztuczne ognie, zegarki i biżuteria, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych oraz imitacji skóry, naczynia, wyroby ze szkła 
i porcelany, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt AGD, 
materiały budowlane metalowe i niemetalowe, sznury i nici, 
wyroby tekstylne i pasmanteryjne, zabawki i artykuły spor-
towe i gimnastyczne, mięso, drób, dziczyzna, wyroby mię-
sne, przetwory z drobiu, dziczyzny i mięsa, ryby i przetwory 
rybne, konserwowane, suszone, gotowane, mrożone owoce 
i warzywa, świeże owoce i warzywa, nabiał, mleko i produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, wyro-
by cukiernicze i słodycze, sosy - przypraw, sosy do sałatek, 
mąka i produkty zbożowe, chleb i wyroby piekarnicze, sałat-
ki, przyprawy, musztardy, chrzany, ketchupy, koncentraty wa-
rzywne, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe gazowa-
ne i niegazowane, soki i napoje owocowe, nektary, piwo, wy-
roby tytoniowe, marketing, 37 Usługi budowlane, 39 Usługi 
transportowe - transport drogowy, usługi magazynowania, 
dystrybucja i dostarczanie towarów poprzez ich dystrybucję, 
transport towarów frachtem, konfekcjonowanie produktów, 
magazynowanie, pakowanie produktów, składowanie towa-
rów, usługi wysyłkowe.

(210) 535797 (220) 2021 10 28
(731) WIERZGOŃ REMIGIUSZ REZIGIUSZ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THUNDER

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Cyfrowe dyski audio, Cyfrowe nośniki do na-
grywania danych, Cyfrowe nośniki do przechowywania 
danych, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Dyski CD z dany-
mi, Dyski gier komputerowych, Dyski optyczne, Elektronicz-
ne nośniki danych, Etui na płyty DVD, Etui na telefon, Folia 
holograficzna, Futerały na karty pamięci, Kartridże do gier 
do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, Kartridże do gier 
komputerowych, Nagrane dyski laserowe zawierające gry, 
Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Pamięci USB 
z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komór-
kowymi, Pamięci USB [niezapisane], Pamięć USB [pendrive], 

Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary i okulary przeciw-
słoneczne, Futerały na okulary słoneczne, Paski do okularów 
przeciwsłonecznych, Sznurki do okularów przeciwsłonecz-
nych, Okulary 3D, Okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, 
Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, Publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, Podkładki pod myszy, 16 Mate-
riały drukowane, Artykuły papiernicze do pisania, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Fanziny [czasopisma dla fanów], Folie 
klejące do artykułów papierniczych, Kalendarze, Karty do ko-
lekcjonowania, Pióra i długopisy, Afisze, Plakaty, Etui na przy-
bory do pisania, Kalendarze drukowane, Karty pocztowe, 
Klamerki, Klipsy do papieru, Materiały do pisania, Nalepki, No-
tatniki okładki na zeszyty ćwiczeń, Pinezki, Podkładki na biur-
ko, Przylepne kartki na notatki, Segregatory, Szkolne zeszyty, 
Teczki papierowe, Upominkowe artykuły papiernicze, Ze-
szyty do pisania lub rysowania, Naklejki, Nalepki, 21 Bidony 
rowerowe, Butelki, Filiżanki i kubki, Podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Pojemniki na ka-
napki, Talerze papierowe, 24 Artykuły tekstylne do użytku 
jako pościel, Kapy na łóżka, Koce bawełniane, Koce wełniane, 
Narzuty, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki [poszwy 
na poduszki], Poszwy na kołdry, Prześcieradła, Duże ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, 
25 Daszki do czapek, Akcesoria na szyję, Apaszki, Bandany 
na szyję, Bielizna osobista, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 
Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kaptu-
rem, Bojówki, Chustki na głowę, Chusty plażowe, Dresy or-
talionowe, Dżinsy, Golfy, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, 
Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszulki sportowe z krótki-
mi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki dre-
sowe, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Odzież sportowa, 
Paski, Paski [odzież], Polary, Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, 
Skarpetki, Spodnie od dresu, Topy [odzież], T-shirty z krótkim 
rękawem, Szlafroki wypoczynkowe, Szaliki, Szale i chusty 
na głowę, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki wełniane, 
Czapki z daszkiem, Obuwie rekreacyjne, Pantofle kąpielowe, 
Pantofle domowe, Tenisówki, 35 Aktualizowanie informacji 
reklamowych w komputerowej bazie danych, Dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo w zakresie usług reklamo-
wych i promocyjnych, Dostarczanie informacji i świadcze-
nie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych 
na rzecz firm, Organizacja promocji przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju 
koncepcji reklamowych, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, Organizacja subskrypcji do cza-
sopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji 
kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informa-
cyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, Subskrypcje 
pakietów mediów informacyjnych, Udostępnianie informacji 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie opro-
gramowania, Udostępnianie porad dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie oprogramowania, Usługi w zakre-
sie zamówień on-line, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer mar-
keting], Promocja towarów przy pomocy influencerów.
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(210) 535798 (220) 2021 10 28
(731) WIERZGOŃ REMIGIUSZ REZIGIUSZ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THUNDER

(531) 27.05.01, 01.15.03, 29.01.12
(510), (511) 9 Cyfrowe dyski audio, Cyfrowe nośniki do na-
grywania danych, Cyfrowe nośniki do przechowywania 
danych, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Dyski CD z dany-
mi, Dyski gier komputerowych, Dyski optyczne, Elektronicz-
ne nośniki danych, Etui na płyty DVD, Etui na telefon, Folia 
holograficzna, Futerały na karty pamięci, Kartridże do gier 
do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, Kartridże do gier 
komputerowych, Nagrane dyski laserowe zawierające gry, 
Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Pamięci USB 
z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komór-
kowymi, Pamięci USB [niezapisane], Pamięć USB [pendrive], 
Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary i okulary przeciw-
słoneczne, Futerały na okulary słoneczne, Paski do okularów 
przeciwsłonecznych, Sznurki do okularów przeciwsłonecz-
nych, Okulary 3D, Okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, 
Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, Publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, Podkładki pod myszy, 16 Mate-
riały drukowane, Artykuły papiernicze do pisania, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Fanziny [czasopisma dla fanów], Folie 
klejące do artykułów papierniczych, Kalendarze, Karty do ko-
lekcjonowania, Pióra i długopisy, Afisze, Plakaty, Etui na przy-
bory do pisania, Kalendarze drukowane, Karty pocztowe, 
Klamerki, Klipsy do papieru, Materiały do pisania, Nalepki, No-
tatniki okładki na zeszyty ćwiczeń, Pinezki, Podkładki na biur-
ko, Przylepne kartki na notatki, Segregatory, Szkolne zeszyty, 
Teczki papierowe, Upominkowe artykuły papiernicze, Ze-
szyty do pisania lub rysowania, Naklejki, Nalepki, 21 Bidony 
rowerowe, Butelki, Filiżanki i kubki, Podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Pojemniki na ka-
napki, Talerze papierowe, 24 Artykuły tekstylne do użytku 
jako pościel, Kapy na łóżka, Koce bawełniane, Koce wełniane, 
Narzuty, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki [poszwy 
na poduszki], Poszwy na kołdry, Prześcieradła, Duże ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki plażowe, 
25 Daszki do czapek, Akcesoria na szyję, Apaszki, Bandany 
na szyję, Bielizna osobista, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 
Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kaptu-
rem, Bojówki, Chustki na głowę, Chusty plażowe, Dresy or-
talionowe, Dżinsy, Golfy, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, 
Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszulki sportowe z krótki-
mi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki dre-
sowe, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Odzież sportowa, 
Paski, Paski [odzież], Polary, Rękawiczki, Rękawiczki zimowe, 
Skarpetki, Spodnie od dresu, Topy [odzież], T-shirty z krótkim 
rękawem, Szlafroki wypoczynkowe, Szaliki, Szale i chusty 
na głowę, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki wełniane, 

Czapki z daszkiem, Obuwie rekreacyjne, Pantofle kąpielowe, 
Pantofle domowe, Tenisówki, 35 Aktualizowanie informacji 
reklamowych w komputerowej bazie danych, Dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo w zakresie usług reklamo-
wych i promocyjnych, Dostarczanie informacji i świadcze-
nie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych 
na rzecz firm, Organizacja promocji przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju 
koncepcji reklamowych, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, Organizacja subskrypcji do cza-
sopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji 
kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informa-
cyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, Subskrypcje 
pakietów mediów informacyjnych, Udostępnianie informacji 
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie opro-
gramowania, Udostępnianie porad dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie oprogramowania, Usługi w zakre-
sie zamówień on-line, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer mar-
keting], Promocja towarów przy pomocy influencerów.

(210) 535799 (220) 2021 10 28
(731) ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Energia

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie 
słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Ba-
terie słoneczne do użytku domowego, Elektrolizery, Falow-
niki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
Komórki fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, Mo-
duły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne, Ogniwa galwanicz-
ne, Ogniwa i baterie suche, Panele słoneczne, Panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do magazy-
nowania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do gro-
madzenia energii elektrycznej, Akumulatory do instalacji 
fotowoltaicznych, Stacje ładowania samochodów elektrycz-
nych, Stacje ładowania samochodów elektrycznych i hybryd 
plug in, Ładowarki do samochodu elektrycznego, 11 Kolek-
tory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła 
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[wymienniki ciepła], Kolektory słoneczne do celów grzew-
czych, Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Urzą-
dzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Termiczne 
kolektory słoneczne, 35 Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Usługi pośrednictwa w zawieraniu 
umów, 37 Instalacje i montaż odnawialnych źródeł energii, 
w tym systemów paneli fotowoltaicznych, 42 Doradztwo 
techniczne, projektowanie techniczne, audyty techniczne, 
opracowanie systemów do zarządzania energią, projektowa-
nie systemów fotowoltaicznych.

(210) 535802 (220) 2021 10 28
(731) CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CENEO
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające 
odnaleźć sprzedawców konkretnych towarów i porówny-
wać ich oferty, a także dokonywać zakupu tych towarów, 
Aplikacje mobilne pozwalające odnaleźć sprzedawców kon-
kretnych towarów i porównywać ich oferty, a także dokony-
wać zakupu tych towarów, Aplikacje mobilne do zarządzania 
kontem sprzedawcy działającego w ramach platformy rynku 
on-line, Oprogramowanie komputerowe służące do porów-
nywania cen towarów, Aplikacje mobilne służące do porów-
nywania cen towarów, Oprogramowanie komputerowe, Mo-
bilne aplikacje, Czasopisma elektroniczne, 35 Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, foto-
grafii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty 
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór 
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity 
i inne pasty do wypełniania, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: kompost, nawozy, pre-
paraty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowa-
nia i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowa-
niu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia 
zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, 
środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary prze-
mysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawil-
żające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświe-
tleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, 
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: środki sanitarne do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 

robactwa, fungicydy, herbicydy, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstruk-
cje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki meta-
lowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, meta-
lowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z meta-
li nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: narzędzia napędzane silnikowo, silniki 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mecha-
nizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do po-
jazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia 
ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń bocz-
na, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory 
do przygotowywania żywności będące nożami kuchenny-
mi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzę-
dzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do na-
prawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu 
lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogra-
mowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe me-
dia do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne 
urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
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licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, ma-
ski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, apara-
ty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gasze-
nia ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: urządzenia zabezpieczają-
ce, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: urządzenia, przyrządy i artykuły związane 
z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia 
i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: odzież medyczna, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poru-
szanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, ak-
cesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia 
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwa-
rzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysło-
wej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczają-
ce i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje ją-
drowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapa-
larki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poru-

szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akceso-
ria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały 
wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: metale szlachetne, 
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla-
chetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instru-
menty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów 
muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, ma-
teriały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biuro-
we, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domo-
wych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, materiały drukowane, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: spinacze do pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, 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, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaper-
ka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w pro-
dukcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, 
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plom-
by, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
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, 
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak ka-
mień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
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muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalo-
we, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, mane-
kiny krawieckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemeta-
lowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodni-
cze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne 
i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, mar-
kizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
sztuczne kwiaty, 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, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne 
materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietek-
stylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, 
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie pla-
ców zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 

roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych 
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przy-
prawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, 
lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, su-
rowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i wa-
rzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywność 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, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowa-
ne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządza-
nia napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, In-
formacja handlowa, Informacja handlowa w zakresie charak-
terystyki, jakości i cen towarów i usług, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi w za-
kresie badania rynku, Usługi analizy i informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Usługi porównywania cen, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania da-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, Badania opinii publicznej, Rynkowe badania opinii pu-
blicznej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym przez sieci kompute-
rowe i Internet, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, Usługi aukcyjne on-line, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunika-
cyjnego, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie ksią-
żek i czasopism elektronicznych on-line, 42 Oprogramowanie 
komputerowe (jako usługa) pozwalające odnaleźć sprzedaw-
ców konkretnych towarów i porównywać ich oferty, a także 
dokonywać zakupu tych towarów, Oprogramowanie kompu-
terowe (jako usługa) służące do porównywania cen towarów, 
Oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości, Testowanie, analiza i oce-
na towarów osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, 
analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji.
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(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające 
odnaleźć sprzedawców konkretnych towarów i porówny-
wać ich oferty, a także dokonywać zakupu tych towarów, 
Aplikacje mobilne pozwalające odnaleźć sprzedawców kon-
kretnych towarów i porównywać ich oferty, a także dokony-
wać zakupu tych towarów, Aplikacje mobilne do zarządzania 
kontem sprzedawcy działającego w ramach platformy rynku 
on-line, Oprogramowanie komputerowe służące do porów-
nywania cen towarów, Aplikacje mobilne służące do porów-
nywania cen towarów, Oprogramowanie komputerowe, Mo-
bilne aplikacje, Czasopisma elektroniczne, 35 Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, foto-
grafii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty 
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór 
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity 
i inne pasty do wypełniania, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: kompost, nawozy, pre-
paraty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowa-
nia i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowa-
niu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia 
zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, 
środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary prze-
mysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawil-
żające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświe-
tleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, 
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: środki sanitarne do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstruk-
cje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki meta-
lowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, 

metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, meta-
lowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z meta-
li nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: narzędzia napędzane silnikowo, silniki 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mecha-
nizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do po-
jazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia 
ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń bocz-
na, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory 
do przygotowywania żywności będące nożami kuchenny-
mi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzę-
dzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do na-
prawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu 
lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogra-
mowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe me-
dia do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne 
urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, ma-
ski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, apara-
ty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gasze-
nia ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia 
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i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: urządzenia zabezpieczają-
ce, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: urządzenia, przyrządy i artykuły związane 
z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia 
i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: odzież medyczna, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poru-
szanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, ak-
cesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia 
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwa-
rzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysło-
wej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczają-
ce i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje ją-
drowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapa-
larki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poru-
szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akceso-
ria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały 
wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: metale szlachetne, 
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla-
chetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-

nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instru-
menty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów 
muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, ma-
teriały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biuro-
we, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domo-
wych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, materiały drukowane, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: spinacze do pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, 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, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaper-
ka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w pro-
dukcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, 
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plom-
by, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
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, 
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak ka-
mień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalo-
we, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, mane-
kiny krawieckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemeta-
lowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
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sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodni-
cze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne 
i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, mar-
kizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
sztuczne kwiaty, 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, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne 
materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietek-
stylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, 
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie pla-
ców zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych 
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przy-
prawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, 
lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 

pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, su-
rowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i wa-
rzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywność 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, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowa-
ne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządza-
nia napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, In-
formacja handlowa, Informacja handlowa w zakresie charak-
terystyki, jakości i cen towarów i usług, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi w za-
kresie badania rynku, Usługi analizy i informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Usługi porównywania cen, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania da-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, Badania opinii publicznej, Rynkowe badania opinii pu-
blicznej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym przez sieci kompute-
rowe i Internet, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, Usługi aukcyjne on-line, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych on-line, 42 Oprogra-
mowanie komputerowe (jako usługa) pozwalające odnaleźć 
sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich ofer-
ty, a także dokonywać zakupu tych towarów, Oprogramowa-
nie komputerowe (jako usługa) służące do porównywania 
cen towarów, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testo-
wanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów cer-
tyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich 
do celów certyfikacji.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające 
odnaleźć sprzedawców konkretnych towarów i porówny-
wać ich oferty, a także dokonywać zakupu tych towarów, 
Aplikacje mobilne pozwalające odnaleźć sprzedawców kon-
kretnych towarów i porównywać ich oferty, a także dokony-
wać zakupu tych towarów, Aplikacje mobilne do zarządzania 
kontem sprzedawcy działającego w ramach platformy rynku 
on-line, Oprogramowanie komputerowe służące do porów-
nywania cen towarów, Aplikacje mobilne służące do porów-
nywania cen towarów, Oprogramowanie komputerowe, Mo-
bilne aplikacje, Czasopisma elektroniczne, 35 Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, foto-
grafii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty 
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór 
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity 
i inne pasty do wypełniania, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: kompost, nawozy, pre-
paraty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowa-
nia i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowa-
niu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia 
zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, 
środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary prze-
mysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawil-
żające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświe-
tleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, 
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: środki sanitarne do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstruk-
cje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki meta-
lowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-

ne, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, meta-
lowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z meta-
li nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: narzędzia napędzane silnikowo, silniki 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mecha-
nizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do po-
jazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia 
ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń bocz-
na, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory 
do przygotowywania żywności będące nożami kuchenny-
mi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzę-
dzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do na-
prawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu 
lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogra-
mowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe me-
dia do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne 
urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, ma-
ski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, apara-
ty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gasze-
nia ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: urządzenia zabezpieczają-
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ce, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: urządzenia, przyrządy i artykuły związane 
z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia 
i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: odzież medyczna, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poru-
szanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, ak-
cesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia 
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwa-
rzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysło-
wej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczają-
ce i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje ją-
drowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapa-
larki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poru-
szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akceso-
ria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały 
wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: metale szlachetne, 
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla-
chetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instru-
menty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów 

muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, ma-
teriały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biuro-
we, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domo-
wych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, materiały drukowane, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: spinacze do pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, 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, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaper-
ka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w pro-
dukcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, 
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plom-
by, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
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, 
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak ka-
mień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalo-
we, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, mane-
kiny krawieckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemeta-
lowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
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rów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodni-
cze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne 
i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, mar-
kizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
sztuczne kwiaty, 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, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne 
materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietek-
stylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, 
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie pla-
ców zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych 
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przy-
prawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, 
lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 

preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, su-
rowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i wa-
rzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywność 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, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowa-
ne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządza-
nia napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, In-
formacja handlowa, Informacja handlowa w zakresie charak-
terystyki, jakości i cen towarów i usług, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi w za-
kresie badania rynku, Usługi analizy i informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Usługi porównywania cen, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania da-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, Badania opinii publicznej, Rynkowe badania opinii pu-
blicznej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym przez sieci kompute-
rowe i Internet, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, Usługi aukcyjne on-line, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych on-line, 42 Oprogra-
mowanie komputerowe (jako usługa) pozwalające odnaleźć 
sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich ofer-
ty, a także dokonywać zakupu tych towarów, Oprogramowa-
nie komputerowe (jako usługa) służące do porównywania 
cen towarów, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testo-
wanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów cer-
tyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich 
do celów certyfikacji.

(210) 535807 (220) 2021 10 28
(731) CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENEO.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe pozwalające 
odnaleźć sprzedawców konkretnych towarów i porówny-
wać ich oferty, a także dokonywać zakupu tych towarów, 
Aplikacje mobilne pozwalające odnaleźć sprzedawców kon-
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kretnych towarów i porównywać ich oferty, a także dokony-
wać zakupu tych towarów, Aplikacje mobilne do zarządzania 
kontem sprzedawcy działającego w ramach platformy rynku 
on-line, Oprogramowanie komputerowe służące do porów-
nywania cen towarów, Aplikacje mobilne służące do porów-
nywania cen towarów, Oprogramowanie komputerowe, Mo-
bilne aplikacje, Czasopisma elektroniczne, 35 Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, foto-
grafii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty 
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór 
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity 
i inne pasty do wypełniania, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: kompost, nawozy, pre-
paraty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowa-
nia i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowa-
niu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia 
zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wy-
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, 
środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary prze-
mysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawil-
żające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświe-
tleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, 
produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: środki sanitarne do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, ma-
teriały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wo-
ski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstruk-
cje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki meta-
lowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, meta-
lowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z meta-
li nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 

w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: narzędzia napędzane silnikowo, silniki 
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mecha-
nizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do po-
jazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia 
ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń bocz-
na, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory 
do przygotowywania żywności będące nożami kuchenny-
mi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzę-
dzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do na-
prawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku 
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, 
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu 
lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogra-
mowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe me-
dia do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne 
urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, ma-
ski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski 
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, apara-
ty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gasze-
nia ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: urządzenia zabezpieczają-
ce, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
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ne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: urządzenia, przyrządy i artykuły związane 
z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia 
i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: odzież medyczna, protezy i sztuczne im-
planty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poru-
szanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, ak-
cesoria wspomagające współżycie seksualne, urządzenia 
i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwa-
rzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę oraz do celów sanitarnych, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysło-
wej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczają-
ce i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje ją-
drowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapa-
larki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poru-
szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akceso-
ria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały 
wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: metale szlachetne, 
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla-
chetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instru-
menty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów 
muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, ma-
teriały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biuro-
we, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domo-
wych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-

cych towarów: materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, materiały drukowane, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: spinacze do pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, 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, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaper-
ka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w pro-
dukcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, 
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plom-
by, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
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, 
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, 
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak ka-
mień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalo-
we, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, mane-
kiny krawieckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemeta-
lowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodni-
cze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
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i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne 
i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, mar-
kizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
sztuczne kwiaty, 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, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne 
materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietek-
stylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, 
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie pla-
ców zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, prze-
tworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych 
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa 
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przy-
prawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, 
lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, su-
rowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i wa-
rzywa, świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 

następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywność 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, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowa-
ne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządza-
nia napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, In-
formacja handlowa, Informacja handlowa w zakresie charak-
terystyki, jakości i cen towarów i usług, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi w za-
kresie badania rynku, Usługi analizy i informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Usługi porównywania cen, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania da-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, Badania opinii publicznej, Rynkowe badania opinii pu-
blicznej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym przez sieci kompute-
rowe i Internet, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, Usługi aukcyjne on-line, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych on-line, 42 Oprogra-
mowanie komputerowe (jako usługa) pozwalające odnaleźć 
sprzedawców konkretnych towarów i porównywać ich ofer-
ty, a także dokonywać zakupu tych towarów, Oprogramowa-
nie komputerowe (jako usługa) służące do porównywania 
cen towarów, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testo-
wanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów cer-
tyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich 
do celów certyfikacji.

(210) 535808 (220) 2021 10 28
(731) SZLĘZAK JUSTYNA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA FORMA

(531) 05.07.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dietetyków, Doradztwo dotyczące 
alergii, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety 
i odżywiania, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie 
porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, żywienia, dietetyki, odchu-
dzania, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi oceny zdrowia, 
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Konsultacje z dziedziny żywienia, Nadzór nad programami 
redukcji wagi, Ocena kontroli wagi, Ocena ryzyka w zakre-
sie zdrowia, Planowanie i nadzorowanie diety, Świadczenie 
usług w zakresie programów odchudzania, Udzielanie infor-
macji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze i informa-
cyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi w zakresie kontrolowania 
wagi, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakre-
sie analiz medycznych.

(210) 535824 (220) 2021 10 29
(731) LASOCKA ZOFIA, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Komputery typu all in one do stosowania 
na stanowiskach kasowych, w szczególności w sklepach i re-
stauracjach, Komputery typu all in one do stosowania jako 
terminale kuchenne, Komputery typu all in one do stoso-
wania jako sprawdzarki cen w supermarketach, Komputery 
typu all in one do rejestracji czasu pracy, Komputery typu 
all in one do kontroli dostępu, Komputery typu all in one 
jako urządzenia zintegrowane z czytnikiem kodów kresko-
wych, Komputery typu all in one do stosowania jako kioski 
informacyjne, Komputery typu all in one do obsługi maszyn 
i urządzeń, Komputery typu all in one do stosowania jako 
systemy informacji i rozrywki dla pacjentów, Komputery 
typu all in one do stosowania jako systemy kolejkowe, Kom-
putery typu all in one do udzielania informacji o dostępności 
sal konferencyjnych i ich statusie, Komputery typu all in one 
stosowane jako systemy do wyświetlania reklam i informa-
cji produktowych, Komputery typu all in one do stosowania 
jako przemysłowe terminale komputerowe, Komputery typu 
all in one do stosowania jako panele PC w zakładach pro-
dukcyjnych, Komputery typu all in one do stosowania jako 
terminale do sterowania domem, Komputery typu all in one 
do stosowania jako kasy samoobsługowe w supermarke-
tach, Wszystkie wyżej wymienione towary są komputerami 
stacjonarnymi (nie-mobilnymi), Peryferyjne urządzenia kom-
puterowe, Uchwyty do mocowania monitorów, terminali 
płatniczych, drukarek, terminali kasowych.

(210) 535840 (220) 2021 10 29
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHEM BLUE Bohem

(531) 26.04.07, 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535843 (220) 2021 10 29
(731) COS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) RoNaVir
(510), (511) 5 Lekarstwa, Leki, Leki dla ludzi, Leki pomocni-
cze [wspierające] do celów medycznych, Leki przeciwwiru-
sowe do leczenia HIV, Leki przeciwwirusowe do leczenia gry-
py, Niesteroidowe leki przeciwzapalne, Drażetki [lekarstwa], 
Produkty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia 
chorób, Substancje dietetyczne przystosowane do celów 
medycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Suplementy diety dla ludzi, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Wyroby medyczne do celów leczniczych i dia-
gnostycznych zawarte w tej klasie.

(210) 535846 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) TIME BLUE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535847 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) TIME NAVY
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535849 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) TIME RED
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535853 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHEM IVORY Bohem
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.07, 05.03.13
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535854 (220) 2021 10 29
(731) FLOREK MARCIN, Racibórz
(540) (znak słowny)
(540) Cactus-Ink
(510), (511) 44 Usługi w zakresie tatuażu, Usługi w zakresie 
kolczykowania ciała (piercing), Laserowe usuwanie tatuaży.

(210) 535855 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESSE GOLDEN LEAF White

(531) 05.01.16, 26.13.25, 29.01.15, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535859 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESSE GOLDEN LEAF

(531) 05.01.16, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535861 (220) 2021 10 29
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BOHEM RED Bohem

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.07, 05.03.13
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535862 (220) 2021 10 29
(731) CZERNIAKOWSKI PAWEŁ, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nóżka czy Gruszka Catering Dietetyczny

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.15, 08.05.02, 26.11.01, 26.01.15
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi restauracyjne.

(210) 535863 (220) 2021 10 29
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESSE BLUE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 25.07.23
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
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(210) 535870 (220) 2021 10 29
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) BRACIA DĄBROWSCY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży tradycyjnej oraz za po-
średnictwem Internetu w zakresie: win, win mszalnych, win 
stołowych, pieczywa liturgicznego, komunikantów, hostii, 
opłatków, świec, olejów, oleju parafinowego, kadzideł, wę-
gli, węgli trybularzowych, szat liturgicznych, szat ołtarzo-
wych, naczyń liturgicznych, akcesoriów liturgicznych, figur 
sakralnych.

(210) 535871 (220) 2021 10 29
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DĄBROWSCY CENTRUM ZAOPATRZENIA KOŚCIOŁA

(531) 07.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Hostie, Komunikanty, Opłatki, 35 Usługi 
sprzedaży tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu 
w zakresie: win, win mszalnych, win stołowych, pieczywa li-
turgicznego, komunikantów, hostii, opłatków, świec, olejów, 
oleju parafinowego, kadzideł, węgli, węgli trybularzowych, 
szat liturgicznych, szat ołtarzowych, naczyń liturgicznych, 
akcesoriów liturgicznych, figur sakralnych.

(210) 535880 (220) 2021 10 29
(731) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D-LUX SKONCENTROWANY NA CZYSTOŚCI

(531) 01.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Prepa-
raty toaletowe, Środki toaletowe.

(210) 535883 (220) 2021 10 29
(731) AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 03.04.02, 05.01.04
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału.

(210) 535885 (220) 2021 10 29
(731) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM Pani Domu

(531) 26.04.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki 
toaletowe, Preparaty toaletowe.

(210) 535886 (220) 2021 10 29
(731) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LPD
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki 
toaletowe, Preparaty toaletowe.

(210) 535887 (220) 2021 10 29
(731) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) D-LUX
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki 
toaletowe, Preparaty toaletowe.

(210) 535889 (220) 2021 10 29
(731) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Laboratorium Pani Domu
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Prepa-
raty do czyszczenia i odświeżania.

(210) 535892 (220) 2021 10 29
(731) ZDRZAŁKA JAN P.U.H. SANITEX  

JAN I ELŻBIETA ZDRZAŁKA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P.U.H. „SANITEX”
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(531) 27.05.01
(510), (511) 37 Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa 
instalacji wodociągowych, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, Czyszczenie i naprawa kotłów, Czysz-
czenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie rur kanaliza-
cyjnych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie 
studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, In-
stalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja i naprawa ru-
rociągów, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzew-
czego, Instalowanie i naprawa pieców, Instalacja systemów 
do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów ruro-
ciągów, Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, 
Instalowanie systemów rur przewodzących gazy, Instalacja 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Konserwacja i na-
prawa palników, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Na-
prawa instalacji sanitarnych, Nadzór budowlany, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Spawanie konstrukcji stalowych 
do celów budowlanych, Spawanie do celów naprawczych, 
Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Układanie 
i budowa rurociągów, Układanie rur, Układanie rurociągów, 
Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia rur, Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Układanie nawierzchni 
drogowych, Wynajem koparek, Wynajem sprzętu do robót 
ziemnych i koparek, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
nego, 40 Usługi spawalnicze.

(210) 535908 (220) 2021 10 29
(731) IWANOWSKA-POLKOWSKA MARTA MANUFAKTURA 

ROZWOJU, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #nażyćsię

(531) 26.13.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne 
na lodówki, Magnesy, Magnesy na lodówkę, Magnesy na lo-
dówki, Książki elektroniczne do pobrania, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, 14 Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy [ozdo-
by], Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, Bran-
soletki charytatywne, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], 16 Naklejki, Dekoracyjne naklejki na kaski, Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Komiksy [książki], Książki, Książki 
edukacyjne, Książki z grafiką, Książki z plakatami, Książki z opo-
wiadaniami, Bloczki do pisania, Bloczki do zapisywania, Bloczki 
do notowania, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane 
materiały piśmienne, Drukowane materiały edukacyjne, Dru-
kowane materiały dydaktyczne, Naklejki [kalkomanie], Naklejki 
na samochody, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kar-
tonu, Zakładki, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakładki 
do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki do książek z me-
tali szlachetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki 
indeksujące, Zakładki indeksujące do dokumentów, Zakładki 

papierowe do książek, Zakładki samoprzylepne, Skórzane za-
kładki do książek, Torby papierowe, Papierowe torby na prezen-
ty, Torby papierowe do pakowania, Torby papierowe na zakupy, 
18 Płócienne torby na zakupy, Tekstylne torby na zakupy, Torby 
na książki, Torby na zakupy, Torby na ramię, Torby do pracy, Tor-
by na zakupy wielokrotnego użytku, Torby, 21 Kubki, Kubki cera-
miczne, Kubki do kawy, Kubki gliniane, Kubki plastikowe, Kubki 
podróżne, Kubki termiczne, Kubki wykonane z porcelany, Kubki 
z porcelany, Kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, Kubki wy-
konane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki wykonane z ceramiki, 
Kubki z podwójną ścianką, Koszyki na butelki, pokryte meta-
lem szlachetnym, 25 Czapki bejsbolówki, Czapki baseballowe, 
Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Chusty [odzież], 
Chusty, szale na głowę, Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, 
41 Usługi trenerskie, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie 
-), Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organi-
zowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konfe-
rencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, 
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowa-
nie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Orga-
nizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, 
Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie semi-
nariów i konferencji, Organizowanie kongresów i konferencji 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how [szkolenie], Publikowanie dokumentów z dzie-
dziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 
Szkolenia biznesowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, Nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkole-
nia, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa 
zawodowego, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyj-
ne, Szkolenia personelu, Szkolenia dla rodziców w zakresie 
organizacji grup wsparcia dla rodziców, Szkolenia w zakre-
sie filozofii, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkole-
nia kierownictwa i personelu, Usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Usługi 
szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształ-
cenia zawodowego, Wydawanie audiobooków, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie podcastów, 
Doradztwo zawodowe i coaching, Coaching w zakresie życia 
osobistego [life coaching], Usługi szkoleniowe lub edukacyj-
ne w dziedzinie life coachingu.
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(210) 535927 (220) 2021 10 29
(731) FORTE H3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Hossoland
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, 41 Usługi związane 
z organizowaniem i obsługą dyskotek, parki rozrywki, parki 
wodne, 43 Hotele.

(210) 535932 (220) 2021 10 28
(731) STOPYRA PAWEŁ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO- 

-PRODUKCYJNA ROLTES, Wola Zgłobieńska
(540) (znak słowny)
(540) ROLTES
(510), (511) 6 Akcesoria metalowe do okien, Bramy meta-
lowe, Drzwi, bramy żaluzjowe metalowe, Drzwi zwijane, 
metalowe, Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Meta-
lowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, Metalowe, 
okienne żaluzje zwijane, Metalowe rolety zewnętrzne do kie-
rowania światła, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalo-
we żaluzje pionowe, zewnętrzne, Metalowe żaluzje prze-
ciwsłoneczne do budynków, Metalowe żaluzje weneckie, 
zewnętrzne, Metalowe żaluzje zwijane, Metalowe żaluzjo-
we zespoły okienne, Moskitiery metalowe, Okna żaluzjowe 
metalowe, Poziome rolety weneckie, z metalu, zewnętrzne, 
Rolety metalowe, Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Ze-
wnętrzne rolety weneckie wykonane z metalu, Zewnętrzne 
rolety zaciemniające z metalu, Rolety zewnętrzne metalowe, 
Zewnętrzne rolety zwijane z metalu, Zewnętrzne żaluzje li-
stwowe poziome z metalu, Żaluzje metalowe do użytku ze-
wnętrznego, Żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczu-
łek, Zewnętrzne żaluzje pionowe z metalu, Żaluzje zwijane 
metalowe, 19 Niemetalowe bramy garażowe do użytku do-
mowego, Bramy niemetalowe, Bramy roletowe niemetalo-
we, Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Ekra-
ny przeciw owadom, nie z metalu, Moskitiery niemetalowe, 
Niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, 
Niemetalowe osłony okienne, Niemetalowe rolety antywła-
maniowe, Niemetalowe termorolety, z listewek, stosowane 
na zewnątrz, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe 
zespoły okien żaluzjowych, Okna żaluzjowe niemetalowe, 
Pionowo unoszone drzwi rolkowe, niemetalowe, Poziome 
rolety weneckie, zewnętrzne, nie z metalu lub tkanin, Rolety 
do użytku zewnętrznego, niemetalowe i nietekstylne, Rolety 
zewnętrzne do okien, niemetalowe, Rolety z tworzyw sztucz-
nych, zewnętrzne, Siatki przeciw owadom, nie z metalu, Ża-
luzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, Żaluzje 
z poziomych listewek nie z metalu lub tkanin, zewnętrzne,  
20 Akcesoria do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, 
Akcesoria do przesłon listewkowych, niemetalowe, Akceso-
ria do rolet niemetalowe, Akcesoria do żaluzji, niemetalowe, 
Drewniane żaluzje, Elementy zawieszające do zasłon, Karni-
sze, Metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, Osprzęt do za-
słon, Osprzęt z tworzyw sztucznych do rolet, Poziome żaluzje 
weneckie do okien, wewnętrzne, Poziome żaluzje weneckie 
na drzwi, wewnętrzne, Prowadnice do zasłon, Przesłony prze-
ciwsłoneczne, listewkowe zewnętrzne, Przesłony przeciwsło-
neczne, niemetalowe i nietekstylne, wewnętrzne, Przesłony 
przeciwsłoneczne, listewkowe wewnętrzne, Rolety austriac-
kie, Rolety bambusowe, Rolety do okien, Rolety do użytku 
wewnętrznego, Rolety listewkowe zaciemniające wewnętrz-
ne, Rolety materiałowe wewnętrzne, Rolety okienne, Rolety 
termoizolacyjne, Rolety wewnętrzne, Rolety wewnętrzne 
metalowe ukierunkowujące światło, Rolety wewnętrzne 
z polichlorku winylu, Rolety wykonane z drewna, wewnętrz-
ne, Rolety zaciemniające, wewnętrzne, Sprzęt do firan i za-

słon, Szyny do zasłon, Wewnętrzne żaluzje okienne o pozio-
mych lamelach, Wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony 
przed światłem, Wyposażenie do okien, niemetalowe, Żalu-
zje drewniane, Żaluzje weneckie, Żaluzje wewnętrzne, Żalu-
zje z lamelami, wewnętrzne, 24 Osłony na okna, Plisowane 
żaluzje przeciwsłoneczne, Produkty do zakrywania okien 
wykonane z materiałów tekstylnych, Tekstylia w postaci ak-
cesoriów okiennych, 35 Usługi sprzedaży w zakresie: rolet 
wewnętrznych, rolet zewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, 
żaluzji zewnętrznych, plis, karniszy, wertykali, bram, drzwi, 
okien, moskitier, mat izolacyjnych, 37 Czyszczenie elemen-
tów wystroju wnętrz, Czyszczenie rolet, Czyszczenie żaluzji, 
Instalowanie i naprawa żaluzji, Instalowanie i naprawianie 
rolet okiennych, Konserwacja i naprawa bram, Montaż bram, 
Montaż drzwi, Montaż i naprawa żaluzji okiennych, Montaż 
żaluzji i rolet, Naprawa rolet okiennych.

(210) 535938 (220) 2021 11 02
(731) MAGA PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ultramed

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

(210) 535939 (220) 2021 11 02
(731) POŁUCH STANISŁAW, Szczecin 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centrum nawadniania

(531) 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane 
z produktami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, 
Usługi handlu hurtowego związane z produktami ogrodni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
ogrodniczymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie produk-
tów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z narzędziami ogrodniczymi (sterowanymi ręcznie), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami ogrodniczymi 
(sterowanymi ręcznie), Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami nawadniającymi do celów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami na-
wadniającymi do celów ogrodniczych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z elektrycznymi narzędziami ogrodni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektryczny-
mi narzędziami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sterownikami elektrycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sterownikami elektrycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sterownikami urządzeń, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sterownikami urzą-
dzeń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zraszacza-
mi do nawadniania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze zraszaczami do nawadniania, Usługi sprzedaży detalicz-
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nej w związku z rurami sztywnymi i zaworami do nich, nie-
metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rura-
mi sztywnymi i zaworami do nich, niemetalowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze złączkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze złączkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wężami ogrodowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wężami ogrodowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z pistoletami natryskowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z pistoletami natryskowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznie obsługiwa-
nymi wózkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcz-
nie obsługiwanymi wózkami.

(210) 535947 (220) 2021 11 02
(731) ŻUREK KATARZYNA PERFACE, Ostrówek
(540) (znak słowny)
(540) PÈRFACE
(510), (511) 44 Salony piękności, Świadczenie usług przez 
salony piękności, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 535952 (220) 2021 11 02
(731) PNIEWSKA KATARZYNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sky house

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.11.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 535953 (220) 2021 11 02
(731) PIETRZYK IGOR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERY ŚLUBOWSKIE PRZETWÓRSTWO FARMERSKIE

(531) 02.01.01, 02.01.15, 08.03.09, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Produkty serowarskie, 40 Przetwarzanie mleka.

(210) 535959 (220) 2021 11 02
(731) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Siedlec
(540) (znak słowny)
(540) CONFI-SWITCH
(510), (511) 9 Programy komputerowe i aplikacje mobilne 
służące do konfiguracji systemów zasilania i obudów dla 
przełączników (switchy) PoE, 42 Instalacja, aktualizacja, wy-

pożyczanie, projektowanie programów komputerowych 
i aplikacji mobilnych służących do konfiguracji systemów 
zasilania i obudów dla przełączników (switchy) PoE.

(210) 535963 (220) 2021 11 02
(731) ETHICA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 

BIELEWICZ-OTREMBA, DARNIKOWSKA  
SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETHICA KANCELARIA

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 07.05.08
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, 
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, Szkolenia w zakresie kwa-
lifikacji zawodowych, Szkolenia z zakresu świadczenia usług 
prawnych, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami za-
wodowymi, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawo-
dowego, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Publikowanie, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie materiałów multimedialnych on-line, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, in-
nych niż do celów reklamowych, Publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw so-
cjalnych, 45 Badania prawne, Doradztwo prawne, Mediacja 
[usługi prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi prawne, 
Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne pro bono, 
Usługi prawne w zakresie mediacji, Porady prawne i zastęp-
stwo procesowe, Licencjonowanie materiałów drukowanych 
[usługi prawne], Usługi prawne świadczone w związku z pro-
cesami sądowymi, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usłu-
gi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo 
prawne], Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania 
sporów [usługi prawne], Usługi informacyjne w zakresie praw 
konsumenta.

(210) 535970 (220) 2021 11 02
(731) WÓJCIK JACEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 123 PŁYWAMY
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 05.05.20, 
01.03.02

(510), (511) 41 Nauka pływania, Nauczanie pływania.

(210) 535973 (220) 2021 11 02
(731) JAMRY MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) mijam
(510), (511) 9 Oprogramowanie związane ze sztuczną inte-
ligencją i nauczaniem maszynowym, 42 Udostępnianie pro-
gramów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach 
danych.

(210) 535978 (220) 2021 11 02
(731) PIĘTAK MICHAŁ CREATYWNIPRO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PoProstu Naturalnie

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.03, 27.05.01, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby mię-
sne, Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłon-
ki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, 
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, Oleje i tłuszcze, Przetworzone owady i larwy, Ole-
je smakowe, Caponata [duszone warzywa], Danie gotowe, 
w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane 
warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], Dolma [faszero-
wane warzywa], Kiszone warzywa [kimchi], Konserwowane 
warzywa, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Pokrojo-
ne warzywa, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowa-
ne, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowa-
ne, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofilizowane, 
Warzywa marynowane, Warzywa marynowane w sosie sojo-
wym, Warzywa mrożone, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa 
preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa solone, Wa-
rzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w plasterkach, konserwowe, Warzywa w puszkach, Warzywa 
w słoikach, Krojone owoce, Gotowane owoce, Gotowane 
owoce morza, Kandyzowane owoce, Konserwowe owo-
ce morza, Lukrowane (Owoce -), Mrożone owoce, Mrożone 
owoce morza, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], 
Napoje mleczne zawierające owoce, Owoce aromatyzowane, 
Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwo-
wane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwo-
wane w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w sło-
ikach, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce morza 
konserwowane, Owoce morza [nieżywe], Owoce morza ugo-
towane w sosie sojowym [tsukudani], Owoce przetworzone, 
Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Po-
krojone owoce, Przetworzone owoce morza, Przetworzone 

owoce liczi, Sfermentowane owoce, Solone i fermentowa-
ne owoce morza [jeotgal], Suszone owoce, Suszone owoce 
morza, Kefir [napój mleczny], Kumys [napój mleczny], Mleko 
kokosowe do stosowania jako napój, Mleko kokosowe [na-
pój], Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania 
napojów, Napoje mleczne, Napoje mleczne aromatyzowane, 
Napoje mleczne o smaku kakaowym, Napoje mleczne z dużą 
zawartością mleka, Napoje mleczne z kakao, Napoje mleczne 
z przewagą mleka, Napoje na bazie jogurtu, Napoje na bazie 
mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie 
mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka o smaku czeko-
lady, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje na bazie 
mleka zawierające sok owocowy, Napoje na bazie mleka za-
wierające kawę, Napoje na bazie nabiału zawierające owies, 
Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Napoje na bazie soi 
stosowane jako substytuty mleka, Napoje sporządzone z mle-
ka, Napoje z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych, Napoje 
zawierające bakterie kwasu mlekowego, Zabielacze do napo-
jów, Zabielacze mleczne do napojów.

(210) 535980 (220) 2021 11 03
(731) GRUSZKIEWICZ JACEK FIRMA VIABUD, Walkowice
(540) (znak słowny)
(540) VIABUD
(510), (511) 19 Betonowe materiały budowlane, Betonowe 
elementy budowlane, Betonowe płyty do nawierzchni dro-
gowych, Budowlane elementy z betonu, Gotowe betonowe 
elementy budowlane, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, 
Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Płyty betono-
we, Masa betonowa prefabrykowana, 37 Budowa dróg, Bu-
dowa dróg na zamówienie, Budowa fundamentów dróg, Bu-
dowanie dróg kolejowych, Wydobywanie żwiru, Roboty wy-
dobywcze [górnictwo], Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], 
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Budowa mostów, 
Budowa mostów na zamówienie, Rozbiórka budynków.

(210) 535981 (220) 2021 11 03
(731) GRUSZKIEWICZ JACEK FIRMA VIABUD, Walkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIABUD

(531) 26.11.06, 26.11.11, 26.11.12, 06.07.01, 26.02.01, 26.02.16, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 19 Betonowe elementy budowlane, Betonowe 
materiały budowlane, Betonowe płyty do nawierzchni dro-
gowych, Budowlane elementy z betonu, Gotowe betono-
we elementy budowlane, Materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i be-
tonu, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Płyty 
betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, 37 Budowa 
dróg, Budowa fundamentów dróg, Budowa dróg na zamó-
wienie, Wydobywanie żwiru, Roboty wydobywcze [gór-
nictwo], Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, Budowa mostów, Budowa 
mostów na zamówienie, Rozbiórka budynków.
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(210) 535983 (220) 2021 11 03
(731) ONE CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szamponami do mycia samochodów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z szamponami do mycia samocho-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
zapachowymi do samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami zapachowymi do samochodów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gąbkami czysz-
czącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gąbkami 
czyszczącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z butelkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z butelkami.

(210) 535986 (220) 2021 11 03
(731) PATYNA DARIUSZ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANI NUTKA

(531) 02.03.16, 02.03.26, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.02, 27.05.05

(510), (511) 41 Nauka gry na gitarze, Nauka gry na pianinie, 
Nauka tańca, Nauka śpiewu, Nauka muzyki, Nauka indywi-
dualna.

(210) 536001 (220) 2021 11 03
(731) SICZEK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEKT CONCRETE

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Betonowe elementy brukowe, Betonowe 
materiały budowlane, Betonowe elementy budowlane, 
Bloczki betonowe, Budowlane elementy z betonu, Budowla-
ne materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi 
i włóknem szklanym, Gotowe betonowe elementy budow-
lane, Betonowe rzeźby, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, 

betonu lub marmuru, Figurki z betonu, Pomniki betonowe, 
Rzeźby z betonu, Statuy z betonu, Wyroby dekoracyjne z od-
lewów betonowych, Płyty betonowe.

(210) 536002 (220) 2021 11 03
(731) KICIŃSKI STANISŁAW, Rębielice Królewskie
(540) (znak słowny)
(540) PILLO OX
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy 
i środki transportu, Wózki napędzane siłą ludzką, Wagoniki 
do przewożenia dzieci, Wózki, Wózki dziecięce, Wózki dzie-
cięce głębokie, Wózki dziecięce spacerowe.

(210) 536007 (220) 2021 11 03
(731) ŁASOCHA ANGELIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTYZM STARTUP!

(531) 27.05.01, 24.17.04, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 10 Urządzenia terapeutyczne dla dzieci z au-
tyzmem, 41 Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, 44 Przeprowadzanie dia-
gnozy chorób, Usługi diagnozy psychologicznej, Konsultacje 
psychologiczne, Konsultacje psychiatryczne, Usługi w zakre-
sie terapii mowy.

(210) 536009 (220) 2021 11 03
(731) KICIŃSKI STANISŁAW, Rębielice Królewskie
(540) (znak słowny)
(540) MELLY
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy 
i środki transportu, Wózki napędzane siłą ludzką, Wagoniki 
do przewożenia dzieci, Wózki, Wózki dziecięce, Wózki dzie-
cięce głębokie, Wózki dziecięce spacerowe.

(210) 536013 (220) 2021 11 03
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) EKIPA FRIZA
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błysz-
czyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid 
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki 
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy 
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka 
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kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki 
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające 
do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmety-
ki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i cia-
ła, Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, 
Serum do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ust-
nej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szam-
pony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmety-
ków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samo-
opalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [ko-
smetyki], 5 Zioła do palenia do celów medycznych, Probioty-
ki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Su-
plementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Kro-
ple witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Prepara-
ty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witamino-
we, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy 
diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla 
sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Suplementy diety składające się z witamin, Przeciwutleniają-
ce suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z mi-
nerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śla-
dowych, 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy 
komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Na-
grane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane 
filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty CD ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-

wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramo-
wanie do przetwarzania w chmurze, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, 
Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów 
i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, 
Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania 
i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Pu-
blikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-
we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
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do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z pa-
pieru, Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artyku-
ły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kali-
graficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 
18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki 
damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby 
podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonet-
ki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe 
plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na do-
kumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kre-
dytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Para-
sole, 20 Meble, Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogro-
dowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedze-
nia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], 
Meble do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biuro-
wy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble wielofunk-
cyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne, 
Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, 
Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, 
Szafki do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty 
na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, 
Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna 
kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kana-
pę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty 
na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia, 
Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Teksty-
lia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki 
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, 
Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne 
koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], 
Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Ko-
szule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kaptu-
rem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, 
Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dre-
sy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież trenin-
gowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, 
Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krót-
kimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, 
Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Ko-
stiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie 
spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, 
Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właści-
wościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, 
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szali-
ki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, 
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Panto-
fle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw 
sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bieli-
zna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki dam-
skie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 28 Akcesoria do pływa-

nia, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt 
sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], 
Broń zabawkowa, Bumerangi, Deski do pływania, Deski 
do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane ba-
seny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flip-
pery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry kar-
ciane, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry muzyczne, Gry 
planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Kar-
ty do gry, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pływa-
nia, Łamigłówki, Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Maskotki, Ochraniacze amortyzujące 
przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, Pieniądze do zabawy, Piłki do ćwi-
czeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojaz-
dy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do za-
bawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny 
rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papiero-
we, Tuby strzelające na imprezy, Urządzenia do gier kompu-
terowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia 
pływackie do pływania, Warcaby, Zabawki, Zdalnie sterowa-
ne zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zesta-
wy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, 
Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły 
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla 
gości na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski kar-
nawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Piłki do gier, Piłki do zabawy, Samochody 
do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [za-
bawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane do base-
nów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zaba-
wy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Do-
mino, Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elek-
troniczne gry planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjono-
wania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów spor-
towych, Futerały ochronne do urządzeń do zdalnego stero-
wania konsolami do gier wideo, Huśtawki [zabawki], Kon-
strukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy na loterie, Łyż-
worolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy, Narty, 
Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy 
gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Skakanki, Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przysto-
sowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia 
do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na mone-
ty, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konso-
le do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery do gier kom-
puterowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] 
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, 
Przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, 30 Lody, 
Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, 
Przekąski słone na bazie zbóż, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napo-
je mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze za-
wierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, 
Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cu-
kierki, Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowa-
ne, Wody mineralne, Cola, Lemoniada, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Administrowanie pro-
gramami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt finan-
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sowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Fakturowanie, 
Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, 
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja stron 
internetowych, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Produkcja programów typu 
telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Po-
szukiwania w zakresie patronatu, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towa-
rów, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Organizowanie targów handlo-
wych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, 
Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z media-
mi, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 

Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu-
terowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do opro-
gramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego do-
tyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Wy-
najem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promo-
cją sławnych osób, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowa-
nia kariery, Marketing cyfrowy, Marketing bezpośredni, Mar-
keting internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, 
Usługi planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detaliczne-
go w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie 
inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Analiza inwestycyjna, Crowdfunding, Do-
radztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo do-
tyczące inwestowania w nieruchomości, Doradcze usługi 
zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyjne, Doradz-
two w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapita-
łowych, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Działalność finansowa, Dzierża-
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wa lub wynajem budynków, Finansowanie nieruchomości, 
Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finan-
sowanie rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć 
biznesowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], Notowania giełdowe, Ocena i wycena nieru-
chomości, Organizowanie inwestycji, Organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, Organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizo-
wanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], Planowanie i zarządzanie 
finansowe, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Skompu-
teryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sponso-
rowanie finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usłu-
gi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieru-
chomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe, Usługi finansowe w zakre-
sie nieruchomości, Usługi finansowe związane z działalno-
ścią gospodarczą, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie 
zarządzania finansami, Usługi zarządzania majątkiem i nieru-
chomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowdfunding, 
Wycena nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem do-
mów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem nierucho-
mości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budyn-
kami, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Za-
rządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomością, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbie-
ranie funduszy w celach finansowych, 37 Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, Nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsultacje budowla-
ne, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa stoisk 
i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budo-
wa fabryk, 38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Nada-
wanie telewizji kablowej, Nadawanie bezprzewodowe, Łącz-
ność telegraficzna, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji, 
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Agencje informacyjne, Przesyłanie on-line kartek z życzenia-
mi, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, 
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów interne-
towych on-line, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne 
środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi 
telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu tele-

komunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi trasowania i pod-
łączania do sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa da-
nych, Transmisja publikacji elektronicznych on-line, Transmi-
sja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja treści multimedial-
nych przez Internet, Usługi transmisji wideo na żądanie, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo 
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo 
na życzenie on-line, Przekazywanie informacji i danych 
za pośrednictwem usług on-line i Internetu, Przesyłanie in-
formacji drogą on-line, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Inter-
netu, Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i porta-
li, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Trans-
misja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, 
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i infor-
macji za pośrednictwem Internetu, Usługi przesyłania i od-
bioru wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, 
obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć kompu-
terową, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogło-
szeniowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 
Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapewnianie 
dostępu do blogów internetowych, Usługi w zakresie elek-
tronicznej transmisji informacji, 41 Chronometraż imprez 
sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotore-
portaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagry-
wanie na taśmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie 
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów spor-
towych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scena-
riuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowa-
nie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów re-
klamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem 
pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia fil-
mowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne 
usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-line nie do po-
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brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usłu-
gi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, eduka-
cyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usłu-
gi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi pre-
zenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo, 
Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, 
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za po-
mocą internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio on-line 
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, au-
dio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach roz-
rywkowych, Rozrywka interaktywna on-line, Usługi w zakre-
sie publikowania on-line, Publikacje multimedialne, Udo-
stępnianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki on-line, 
Udostępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostęp-
nianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony interneto-
wej, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań wideo, Edycja 
nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów fil-
mowych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Publikowanie piosenek, Dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, Impresariat artystyczny, Organizowanie 
wydarzeń muzycznych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,  
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Anali-
zy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania technologiczne, Badania w dziedzinie budownic-
twa, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Opracowywanie platform kompute-
rowych, Opracowywanie projektów technicznych, Powiela-
nie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojo-
we nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowa-
nie komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie systemów komputerowych, Projektowanie urbani-
styczne, Rozsiewanie środków chemicznych w chmurach 
w celu wywołania deszczu, Stylizacja [wzornictwo przemy-
słowe], Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji on-line, Tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi w zakresie identyfikacji użyt-
kowników z wykorzystaniem technologii do transakcji han-
dlu elektronicznego, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programowa-

nie aplikacji multimedialnych, Pisanie programów kompute-
rowych, Projektowanie stron internetowych, Aktualizowanie 
stron internetowych, Programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, Tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi projek-
towania grafiki komputerowej, Usługi w zakresie grafiki kom-
puterowej, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla po-
trzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowa-
nie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 44 Usługi 
z zakresu szkółek roślin, Usługi medyczne, Usługi medycyny 
alternatywnej, Uprawa roślin, Sadzenie drzew w celu kom-
pensacji emisji dwutlenku węgla, Hodowla zwierząt, Doradz-
two w zakresie żywienia i odżywiania, Aromaterapia, Usługi 
fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Masaż.

(210) 536018 (220) 2021 11 03
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KEFIR X
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy 
komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Na-
grane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane 
filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty CD-ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
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ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Opro-
gramowanie komputerowe, nagrane, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, 
Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Posągi i figurki wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścionki [biżuteria], Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Sygnety, Spinki do man-
kietów i krawatów, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżu-
teryjne, Wyroby jubilerskie, Zapięcia do biżuterii, Wyroby bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], 16 Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stem-
plowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Publikacje promocyjne, Przy-
rządy do rysowania, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-
we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Kleje 
do użytku biurowego, Figurki z papieru, Materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na ar-
tykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie 
i kaligraficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Tor-

by do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 
18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki 
damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby 
podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonet-
ki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe 
plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na do-
kumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kre-
dytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Para-
sole, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki 
bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski 
na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, 
Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież 
niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Ge-
try, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiu-
my, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, 
Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wo-
doodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Pa-
ski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Ręka-
wiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jedno-
częściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, 
Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty 
[ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpie-
lowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucz-
nych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna noc-
na, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bie-
lizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, Badania biz-
nesowe, Audyt finansowy, Analizy kosztów, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Agen-
cje reklamowe, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Badania w zakresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii 
publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Optymalizacja stron internetowych, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie 
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transakcji handlowych dla osób trzecich, Maszynopisanie, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Marke-
ting ukierunkowany, Komputerowe zarządzanie plikami, Po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Indekso-
wanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Roz-
powszechnianie reklam, Reklama korespondencyjna, Rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radio-
we, Reklamy telewizyjne, Reklama, Rejestracja komunikatów 
pisemnych i danych, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
Pokazy towarów, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypo-
życzanie materiałów reklamowych, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Usługi relacji z mediami, Usługi public relations, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi marke-
tingowe, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów na-
granych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych 
do pobrania, Usługi agencji importowo-eksportowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogra-
mowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w od-
niesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi han-
dlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu kom-
puterowego, Usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycz-

nych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, Zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Produk-
cja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja na-
grań wideo w celach reklamowych, Usługi planowania karie-
ry, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i mode-
lek, Reklama i marketing, Promocja sprzedaży, Produkcja re-
klam, Produkcja materiałów reklamowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Marketing in-
ternetowy, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Do-
radztwo w zakresie planowania kariery, Analiza trendów 
marketingowych, Analiza trendów biznesowych, Zarządza-
nie promocją sławnych osób, Wynajem przestrzeni reklamo-
wej on-line, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artyku-
łów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi informacyjne i poradnictwo han-
dlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosme-
tycznych, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfo-
nami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie tore-
bek, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo 
zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybu-
cja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informa-
cja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [poka-
zy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie ba-
lów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organi-
zowanie loterii, Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie widowisk [impresa-
riat], Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piose-
nek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie 
dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Pro-
dukcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przed-
stawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, 
Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, 
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Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], 
Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, 
Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Interne-
cie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazar-
dowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi 
klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi parków roz-
rywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów mu-
zyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Wynajem urzą-
dzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie 
spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów użytkowni-
ków w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Udostęp-
nianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą in-
ternetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Udostępnianie treści audio on-line 
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, au-
dio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach roz-
rywkowych, Rozrywka interaktywna on-line, Usługi w zakre-
sie publikowania on-line, Udostępnianie publikacji on-line, 
Zapewnianie rozrywki on-line, Udostępnianie obrazów on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, Edycja nagrań wideo, Zapew-
nianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań audio, Montaż wi-
deo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produk-
cja graficznych fragmentów filmowych, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Do-
starczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Impresariat 
artystyczny, Publikowanie piosenek, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Organizacja i przeprowadzanie koncertów mu-
zycznych, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja mu-
zycznych filmów wideo, Publikowanie multimediów.

(210) 536019 (220) 2021 11 03
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) REAL MILK
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy 
komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Na-
grane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane 
filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty CD-ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-

puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Opro-
gramowanie komputerowe, nagrane, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, 
Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Posągi i figurki wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścionki [biżuteria], Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Sygnety, Spinki do man-
kietów i krawatów, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżu-
teryjne, Wyroby jubilerskie, Zapięcia do biżuterii, Wyroby bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], 16 Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stem-
plowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
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saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Publikacje promocyjne, Przy-
rządy do rysowania, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-
we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Kleje 
do użytku biurowego, Figurki z papieru, Materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na ar-
tykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie 
i kaligraficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Tor-
by do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 
18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki 
damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby 
podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki 
i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonet-
ki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe 
plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na do-
kumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kre-
dytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Para-
sole, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki 
i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki 
bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski 
na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wia-
troszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, 
Odzież męska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież 
niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Ge-
try, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiu-
my, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, 
Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wo-
doodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Pa-
ski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Ręka-
wiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jedno-
częściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, 
Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty 
[ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpie-
lowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucz-
nych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki 
bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna noc-
na, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bie-
lizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Administrowanie programa-
mi lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla 
osób często podróżujących drogą powietrzną, Badania biz-

nesowe, Audyt finansowy, Analizy kosztów, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Agen-
cje reklamowe, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Badania w zakresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii 
publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Optymalizacja stron internetowych, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Maszynopisanie, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Marke-
ting ukierunkowany, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), In-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyj-
na, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Pokazy towarów, Wypożyczanie stoisk han-
dlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem dystrybutorów 
automatycznych, Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Usługi relacji z mediami, Usługi public rela-
tions, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi marketingowe, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
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on-line w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi han-
dlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sklepów 
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających ko-
smetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
Usługi planowania kariery, Usługi menadżerskie świadczone 
na rzecz modeli i modelek, Reklama i marketing, Promocja 
sprzedaży, Produkcja reklam, Produkcja materiałów reklamo-
wych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, 
Marketing cyfrowy, Doradztwo w zakresie planowania karie-
ry, Analiza trendów marketingowych, Analiza trendów bizne-
sowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi informacyj-
ne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego 
w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie torebek, 41 Chronometraż imprez 
sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotore-
portaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o impre-

zach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagry-
wanie na taśmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie widowisk [impresariat], Organizowanie zawodów 
sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja fil-
mów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produk-
cja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produk-
cja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Radiowe programy rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż re-
żyseria filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) 
[z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do fil-
mów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salo-
nów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agen-
cji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estrado-
wych, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi roz-
rywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów fil-
mowych za pomocą internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie tre-
ści audio on-line nie do pobrania, Tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Usługi publikowania cyfrowych mate-
riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy 
na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna 
on-line, Usługi w zakresie publikowania on-line, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki on-line, Udo-
stępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Edycja 
nagrań wideo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja na-
grań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów filmo-
wych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie wy-
darzeń muzycznych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagra-
nej muzyki, Impresariat artystyczny, Publikowanie piosenek, 
Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja i przeprowadza-
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nie koncertów muzycznych, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Publikowanie 
multimediów.

(210) 536023 (220) 2021 11 03
(731) FUTURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) FUTURO INVEST
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Biuletyny informacyjne, 
Broszury, Czasopisma branżowe, Druki, Druki handlowe, Dru-
kowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informa-
cyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, Fotografie, Kalendarze, Karty informacyj-
ne, Koperty do użytku biurowego, Koszulki na dokumenty 
do użytku biurowego, Książki, Makiety architektoniczne, 
Mapy, Plany, Plany architektoniczne, Plany drukowane, Pu-
blikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje 
reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Ulotki, Ulotki 
reklamowe, 35 Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Analiza mar-
ketingowa nieruchomości, Analiza rynku, Aukcje nieru-
chomości, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Do-
starczanie informacji i świadczenie usług doradczych w za-
kresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji kon-
sumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, Marketing internetowy, Marketing 
referencyjny, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
internetu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Prace biurowe, Reklama, Reklama i marketing, Reklama on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Udostęp-
nianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie 
informacji handlowych, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje 
do generalnych wykonawców budowlanych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi re-
klamowe dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie orga-
nizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi pole-
gającymi na budowy obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży lub do wynajmowania, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Zarządzanie 
dokumentacją biznesową, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie, or-
ganizacja i administracja w biznesie, 36 Agencje nierucho-
mości, Analizy finansowe, Analizy w zakresie inwestycji, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tyl-
ko nieruchomości], Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie nieruchomości, Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, In-
westowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Ocena i wycena nieruchomości, Opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, Organizowanie finansowa-

nia projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości korporacyjnych, Usługi doradztwa inwestycyj-
nego dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
pośrednictwa finansowego, Usługi towarzystw budowla-
nych, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
organizowania finansowania lub zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży lub do wynajmowania, Usługi 
wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budowa domów na zamówienie, Budowa 
instalacji wodociągowych, Budowa kompleksów bizneso-
wych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nie-
ruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości miesz-
kalnych, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, 
Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, 
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budyn-
ków, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Informacja 
budowlana, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Konserwacja nieruchomo-
ści, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż drzwi 
i okien, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Nadzór budowlany, 
Przygotowanie terenu [budownictwo], Remont nierucho-
mości, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budow-
lane, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, 
Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi 
doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac 
budowlanych], Usługi instalacji dachów, Usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, Usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych, Usługi w zakresie malowania i prac de-
koratorskich, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, 
Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi zarządzania 
budową, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem narzę-
dzi budowlanych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu bu-
dowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjne-
go, Wynajem sprzętu budowlanego, Wyrównywanie terenu 
budowy, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie 
budowy, Zarządzanie projektem budowy, 42 Certyfikowanie 
wydajności energetycznej budynków, Doradztwo projekto-
we, Geologiczne (Ekspertyzy -), Opracowywanie projektów 
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, 
Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie 
techniczne, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie 
wnętrz budynków, Projekty architektoniczne w zakresie de-
koracji ścian zewnętrznych, Usługi architektoniczne i plano-
wania urbanistycznego, Usługi architektury wnętrz, Usługi 
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doradcze w zakresie urbanistyki, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, Usługi doradztwa technicz-
nego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi projektowania 
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów bu-
dowlanych, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, 
Zarządzanie projektami architektonicznymi.

(210) 536028 (220) 2021 11 04
(731) DEMBICKA-MĄCZKA DIANA GABINET 

STOMATOLOGICZNY ARTYSTYCZNE STUDIO 
UŚMIECHU LEK.STOM.DIANA DEMBICKA-MĄCZKA, 
Tarnów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTYSTYCZNE STUDIO UŚMIECHU by DIANA 

DEMBICKA-MĄCZKA

(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.03.01, 02.03.23, 27.05.09, 27.05.10, 
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.02, 26.01.14

(510), (511) 35 Reklama, Reklama radiowa, Reklama tele-
wizyjna, Reklama w prasie, Reklama na stronach interneto-
wych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Organizowanie i prowa-
dzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowa-
nie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 
Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 41 Usługi 
edukacyjne w zakresie zdrowia, Usługi edukacyjne z zakre-
su medycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących za-
gadnień medycznych, Szkolenia w dziedzinie stomatologii, 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Nauczanie pielę-
gnacji stomatologicznej, 44 Pomoc stomatologiczna, Usługi 
medyczne, Badania medyczne, Badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, Dostarczanie informacji doty-
czących zdrowia, Usługi oceny zdrowia, Usługi obrazowania 
medycznego, Konsultacje medyczne, Usługi opieki medycz-
nej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi dentystyczne, 
Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Usługi 
ortodontyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Konsultacje 
dentystyczne, Udzielanie informacji na temat stomatologii, 
Chirurgia plastyczna, Usługi w zakresie medycyny regenera-
cyjnej, Chirurgia kosmetyczna, Doradztwo związane ze sto-
matologią.

(210) 536038 (220) 2021 11 03
(731) BIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzelów
(540) (znak słowny)
(540) Veliatte
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: akcesoria do przechowywania 
ubrań, barki [meble], barki przenośne [meble], barki ruchome, 

biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do celów biuro-
wych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regu-
lacją wysokości, blaty [części mebli], blaty kuchenne, blaty ku-
chenne [meble], blaty na szafki, blaty na szafki przeznaczone 
do użytku ze zlewozmywakami, blaty robocze, blaty robocze 
w postaci mebli, blaty stołowe, blaty wierzchnie do szafek, 
drzwi do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do me-
bli wykonane z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli ze szkła, 
drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi przechylne metalowe 
[części mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 
drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, elemen-
ty dzielące przestrzeń [meble], niemetalowe elementy łączące 
do mebli, elementy meblowe, elementy mebli segmento-
wych, niemetalowe [meble], elementy mocujące do mebli, 
niemetalowe, elementy mocujące do półek, niemetalowe, 
fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne 
z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele-leżanki 
do zabiegów kosmetycznych, fotele rozkładane w łóżka, fotele 
rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane z pod-
nóżkiem, fotele sako, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowa-
nym oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf 
i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, gar-
deroby, kanapy, kanapy rozkładane, komody, komody [meble], 
komody ścienne, komplety mebli do salonu, komputerowe 
stanowiska pracy [meble], konsole, konsole [meble], kon-
strukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kon-
tuary [stoły], kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis 
do podawania herbaty [chadansu], kredensy, toaletki, komody, 
krzesełka dla niemowląt, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła 
biurowe, krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła 
obrotowe, krzesła stołowe, kufry [szafki], ławki, ławy [meble], 
łóżka futonowe [meble], łóżka plażowe, łóżka, pościel, mate-
race, poduszki, lustra [srebrzone szkło], lustra i lusterka stoją-
ce, meble, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble 
do przebieralni, meble do przechowywania, meble do salonu, 
meble do siedzenia, meble do użytku przemysłowego, meble 
do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, meble domowe wykonane z drewna, meble drewnia-
ne, meble komputerowe, meble kuchenne, meble kuchenne 
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchen-
ne z regulacją wysokości, meble metalowe, meble moduło-
we [kombinowane], meble na miarę [do zabudowy], meble 
ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe 
wykonane z metalu, meble ogrodowe wykonane z drewna, 
meble sypialne, meble sypialniane na miarę [do zabudowy], 
meble sypialniane na wymiar [do zabudowy], metalowe prze-
gródki do półek [części mebli], niemetalowe części mebli, 
niemetalowe części półek, narożniki [meble], niemetalowe 
narożniki ochronne nakładane na meble, niemetalowe półki 
ścienne [meble], nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, 
podstawy stołów, półka na talerze, półki biblioteczne, pół-
ki biurowe, półki do pisania, półki do przechowywania lodu 
[meble], półki do przechowywania [meble], półki do sprzeda-
ży w zestawach, półki magazynowe, półki [meble], półki me-
talowe, półki na buty, półki na książki, półki na żywność, półki 
niemetalowe [meble], półki ścienne [meble], półki sklepowe 
[regały], półki wiszące [meble], półki w kształcie kwadratów, 
półki z krawędziami do regałów, półki z metalu [meble], półki 
z niemetalowych materiałów [meble], ramy do mebli, regały, 
regały do przechowywania, regały drewniane (meble], regały 
[meble], pufy [meble], pufy typu sako, regały metalowe, re-
gały metalowe [stojaki z półkami], regały metalowe [systemy 
półkowe] [meble], regały na gazety, regały na rośliny, ścianki 
działowe do mebli, siedzenia, siedzenia [meble], sofy, sofy roz-
kładane, skrzynie, sofy rozsuwane, sofy ścienne, stoliki, stoliki 
do herbaty, stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki noc-
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ne, stoliki pod drukarki, stoliki pod umywalkę [meble], stoliki 
przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki salonowe, 
stoły, stoły do jadalni, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły ku-
chenne, stoły [meble], szafki do sypialni, szafki na buty, szafki 
na płyty [meble], szafki na ubrania, szafki nocne, szafki ścien-
ne, szafki pod zlewem, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki 
ze schowkami, szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy 
[meble], toaletki, bambus, tyczki bambusowe, rolety bam-
busowe, zasłony bambusowe, meble bambusowe, poduszki 
bambusowe, dzieła sztuki z bambusa, kosze bambusowe 
do celów przemysłowych, pojemniki przemysłowe do pako-
wania z bambusa, tyczki do kwiatów z klejonki bambusowej, 
żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa [Sudare].

(210) 536041 (220) 2021 11 03
(731) EKSPERTIS BUDOWNICTWO  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPERTIS BUDOWNICTWO

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa części budynków, Bu-
dowa fundamentów budynków, Budowa budynków insty-
tucjonalnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa 
budynków edukacyjnych, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa galerii, Budowa sklepów, Budowa szpitali, 
Budowa dróg, Budowa ganków, Budowa ścian, Budowa 
mostów, Budowa budynków na zamówienie, Konserwacja 
budynków, Naprawa budynków, Restauracja budynków,  
Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowa-
nie budynków, Konstrukcja budynków, Zbrojenie budynków, 
Czyszczenie budynków, Izolowanie budynków, Malowanie 
budynków, Rozbiórka budynków, Wciąganie budynków 
i budowli, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
Budowa budynków służby zdrowia, Budowanie nierucho-
mości, Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi zarządzania budową, Wyrównywanie terenu 
budowy, Nadzorowanie konstruowania budynków, Instalo-
wanie wyposażenia budynków, Izolowanie budynków goto-
wych, Naprawcze roboty budowlane, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa 
budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem 
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Wy-
najem narzędzi budowlanych, Budownictwo wodno-lą-
dowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie 
informacji budowlanych, Przygotowanie terenu [budownic-
two], Budowa domów na zamówienie, Instalacja rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi 
inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Konser-
wacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany na miejscu, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad wyburzaniem 
budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Montaż insta-
lacji na placach budowy, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków, Doradztwo inżynieryjne [usługi budowlane], Informacja 
o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące remontów budynków, Usługi w zakresie remontów 
budynków.

(210) 536043 (220) 2021 11 03
(731) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARISELL EYE

(531) 27.05.24, 29.01.06
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Krem do twa-
rzy, Krem pod oczy, 5 Farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, Kremy do użytku dermatologicznego.

(210) 536045 (220) 2021 11 03
(731) BIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELIATTE

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: akcesoria do przecho-
wywania ubrań, barki [meble], barki przenośne [meble], 
barki ruchome, biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka 
do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [me-
ble], biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], bla-
ty kuchenne, blaty kuchenne [meble], blaty na szafki, blaty 
na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, blaty 
robocze, blaty robocze w postaci mebli, blaty stołowe, blaty 
wierzchnie do szafek, drzwi do mebli, drzwi do mebli wyko-
nane z materiałów niemetalowych, drewniane półki i stojaki 
[meble], drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, 
drzwi do mebli ze szkła, drzwi do szaf, drzwi do szafek, drzwi 
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne nie-
metalowe [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi 
przesuwne do szaf, elementy dzielące przestrzeń [meble], 
niemetalowe elementy łączące do mebli, elementy meblo-
we, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], 
elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mo-
cujące do półek, niemetalowe, fotele, fotele biurowe, fotele 
bujane, fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, 
fotele fryzjerskie, fotele-leżanki do zabiegów kosmetycz-
nych, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchy-
lanym oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele 
sako, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem 
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i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, fronty 
do szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kana-
py, kanapy rozkładane, komody, komody [meble], komody 
ścienne, komplety mebli do salonu, komputerowe stanowi-
ska pracy [meble], konsole, konsole [meble], konstrukcje pół-
ek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kontuary [stoły], 
kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis do podawa-
nia herbaty [chadansu], kredensy, toaletki, komody, krzesełka 
dla niemowląt, krzesła, krzesła bankietowe, krzesła biurowe, 
krzesła na jednej nodze, krzesła na kółkach, krzesła obroto-
we, krzesła stołowe, kufry [szafki], ławki, ławy [meble], łóżka 
futonowe [meble], łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, 
poduszki, lustra [srebrzone szkło], lustra i lusterka stojące, 
meble, meble biurowe, meble biurowe metalowe, meble 
do przebieralni, meble do przechowywania, meble do sa-
lonu, meble do siedzenia, meble do użytku przemysłowe-
go, meble do wnętrz, meble domowe, meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, 
meble drewniane, meble komputerowe, meble kuchenne, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wy-
miar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble me-
talowe, meble modułowe [kombinowane], meble na mia-
rę [do zabudowy], meble ogrodowe, meble ogrodowe 
drewniane, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble 
ogrodowe wykonane z drewna, meble sypialne, meble 
sypialniane na miarę [do zabudowy], meble sypialniane 
na wymiar [do zabudowy], metalowe przegródki do pół-
ek [części mebli], niemetalowe części mebli, niemetalowe 
części półek, narożniki [meble], niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na meble, niemetalowe półki ścienne 
[meble], nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, pod-
stawy stołów, półka na talerze, półki biblioteczne, półki 
biurowe, półki do pisania, półki do przechowywania lodu 
[meble], półki do przechowywania [meble], półki do sprze-
daży w zestawach, półki magazynowe, półki [meble], półki 
metalowe, półki na buty, półki na książki, półki na żywność, 
półki niemetalowe [meble], półki ścienne [meble], półki 
sklepowe [regały], półki wiszące [meble], półki w kształcie 
kwadratów, półki z krawędziami do regałów, półki z me-
talu [meble], półki z niemetalowych materiałów [meble], 
ramy do mebli, regały, regały do przechowywania, regały 
drewniane [meble], regały [meble], pufy [meble], pufy typu 
sako, regały metalowe, regały metalowe [stojaki z półkami], 
regały metalowe [systemy półkowe] [meble], regały na ga-
zety, regały na rośliny, ścianki działowe do mebli, siedzenia, 
siedzenia [meble], sofy, sofy rozkładane, skrzynie, sofy roz-
suwane, sofy ścienne, stoliki, stoliki do herbaty, stoliki kawo-
we, stoliki komputerowe, stoliki nocne, stoliki pod drukarki, 
stoliki pod umywalkę [meble], stoliki przy kanapie, stoli-
ki przyścienne z szufladami, stoliki salonowe, stoły, stoły 
do jadalni, stoły do pisania, stoły do pracy, stoły kuchenne, 
stoły [meble], szafki do sypialni, szafki na buty, szafki na pły-
ty [meble], szafki na ubrania, szafki nocne, szafki ścienne, 
szafki pod zlewem, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki 
ze schowkami, szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy 
[meble], toaletki, bambus, tyczki bambusowe, rolety bam-
busowe, zasłony bambusowe, meble bambusowe, podusz-
ki bambusowe, dzieła sztuki z bambusa, kosze bambusowe 
do celów przemysłowych, pojemniki przemysłowe do pa-
kowania z bambusa, tyczki do kwiatów z klejonki bambuso-
wej, żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa [sudare].

(210) 536057 (220) 2021 11 04
(731) DOMSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) DOMSI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie mate-
riałów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z oświetleniem, Doradztwo księgo-
we w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, 36 Udzielanie kre-
dytów, Działalność finansowa, Dzierżawa nieruchomości po-
siadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nie-
ruchomości], Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Doradztwo finansowe w za-
kresie podatków, 37 Wznoszenie budynków i innych kon-
strukcji, Usługi budowlane, Rozbiórka budynków, Rozbiórka 
konstrukcji, Burzenie konstrukcji, Przygotowanie terenu [bu-
downictwo], Przekopywanie [wykopywanie], Usługi w zakre-
sie wykopywania, Wiercenie, Usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyj-
nych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystry-
bucji gazu, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Instala-
cja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Tynkowanie, Usługi stolarskie [naprawa 
konstrukcji drewnianych], Nakładanie wylewki posadzkowej, 
Tapetowanie, Malowanie, Malowanie budynków, Szklenie 
[obróbka szkła], Instalacja pokryć dachowych, Wynajem ma-
szyn budowlanych, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń 
do użytku w budowie budynków, Budowa biur, Budowa 
bloków mieszkalnych, Budowa budynków edukacyjnych, 
Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamó-
wienie, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, 
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wa-
kacyjne, Budowa budynków służby zdrowia, Budowa budyn-
ków wielorodzinnych, Budowa części budynków, Budowa 
domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa funda-
mentów, Budowa fundamentów budynków, Budowa galerii, 
Budowa hal sportowych, Budowa i naprawa magazynów, 
Budowa infrastruktury, Budowa kompleksów biznesowych, 
Budowa lokali socjalnych, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budowa obiektów do celów spor-
towych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa 
obiektów publicznych, Budowa obiektów sportowych, Bu-
dowa obiektów wypoczynkowych, Budowa parkingów 
wielopoziomowych, Budowa sklepów, Budowanie domów, 
Budowanie nieruchomości, Budownictwo komercyjne, Bu-
downictwo mieszkaniowe, 39 Dostarczanie wody, Transport 
materiałów budowlanych, Transport drogowy, Transport 
drogowy ładunków, Usługi transportu drogowego, Usługi 
transportu drogowego ładunków, Wynajem samochodów, 
Wynajem samochodów ciężarowych, 40 Wytwarzanie ener-
gii elektrycznej, Uzdatnianie wody, 42 Usługi naukowe i tech-
nologiczne.
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(210) 536059 (220) 2021 11 04
(731) KOWALCZYK TOMASZ EJFA, Świecie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) musicdays

(531) 26.01.18, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka utrwa-
lona na nośnikach, 35 Usługi handlu detalicznego on-line w za-
kresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 38 Usługi 
w zakresie internetowych emisji radiowych, 41 Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej, 45 Usługi licencjonowania związane 
z publikacją muzyki.

(210) 536061 (220) 2021 11 04
(731) ALFA DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALFADENTAL

(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.14, 02.09.10
(510), (511) 10 Protezy stosowane w stomatologii, Implanty 
[protezy] stosowane w stomatologii, Protezy do wszczepiania 
do żuchwy, Implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, 
Protezy dentystyczne w postaci wkładów, Protezy denty-
styczne, Protezy w postaci pełnych koron zębowych, Protezy 
w postaci częściowych koron zębowych, Protezy z porcelany 
o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane do struktury zębi-
ny, Implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych ma-
teriałów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktycz-
ne do higieny zębów, irygatory do jamy ustnej, szczoteczki 
elektryczne do zębów, pasty do zębów, Zarządzanie i do-
radztwo w sprawach działalności gospodarczej, 41 Szkolenia 
edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
w dziedzinie medycyny, Organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, konferencji, seminariów i sympozjów, Organizowa-
nie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 
44 Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Stoma-
tologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Usługi medyczne, Usługi klinik 
medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi me-
dyczne w zakresie pielęgniarstwa, Konsultacje dentystyczne, 
Pomoc stomatologiczna, Usługi ortodontyczne, Usługi analiz 
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Opieka me-
dyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez 
laboratorium medyczne, Usługi pielęgniarskiej pomocy do-
mowej, Usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci po-
mocy pielęgniarskiej, Usługi opieki wyręczającej w postaci 
domowej pomocy pielęgniarskiej, Fizjoterapia, Rentgeno-
diagnostyka medyczna, Tomografia komputerowa, Stoma-
tologia w narkozie, Stomatologia dla dzieci, Periodontologia, 

Pedodoncja, Endodoncja, Stomatologia zachowawcza, Profi-
laktyka stomatologiczna, Porady medyczne dla osób niepeł-
nosprawnych, Wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 536103 (220) 2021 11 05
(731) WĄGIEL BŁAŻEJ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPSO Legal

(531) 03.07.17, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarza-
nia danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, Administrowanie działalnością gospodarczą firm 
zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Do-
radztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, 
Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Nadzór nad zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością 
gospodarczą, Nabywanie przedsiębiorstw, Negocjowanie i za-
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii przedsię-
biorstw, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organizacja 
działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością 
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Planowa-
nie sukcesji w firmach, Planowanie strategiczne dla działalności 
gospodarczej, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsię-
biorstw, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami han-
dlowymi, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej, Pomoc w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działalności 
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w za-
rządzaniu korporacyjnym, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Świadczenie pomocy w zakresie działalności go-
spodarczej, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie 
procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarzą-
dzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], 
Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie szpitalami, Usługi doradcze w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów 
biznesowych, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi szacowania ryzy-
ka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania i ustalania 
strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania ryzy-
kiem w działalności gospodarczej, Usługi zarządzania bizneso-
wego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania 
łańcuchem dostaw, Usługi związane z przenoszeniem przed-
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siębiorstw, Zarządzanie administracyjne klinikami medycz-
nymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie 
biznesowe w szpitalach, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Na-
bywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Administrowanie nieruchomościami, 
Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizo-
wanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu mieszkań, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Po-
moc w zakupie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nie-
ruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi 
zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrod-
nictwem, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami 
mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowy-
mi, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesha-
ringu, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli 
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania własnością 
wakacyjną [timeshare], Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, 
Organizacja webinariów, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Produkcja programów radiowych lub programów 
telewizyjnych, Produkcja programów dokumentalnych, Produk-
cja programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja przedstawień i pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, 45 Usługi prawne.

(210) 536111 (220) 2021 11 05
(731) KAMAROWSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA TENISA KAMSPORT 2012

(531) 24.01.05, 21.03.01, 21.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
41 Usługi sportowe, Nauka gry w tenisa, Udostępnianie kor-
tów tenisowych, Wynajem rakiet tenisowych, Organizacja 
turniejów tenisowych, Wynajem sprzętu do tenisa.

(210) 536114 (220) 2021 11 05
(731) KAMIŃSKI ARTUR, Długa Szlachecka
(540) (znak słowny)
(540) Spontan Squad
(510), (511) 41 Organizowanie fanklubów, Organizowanie 
rozrywki, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozryw-
kowych i sportowych, Organizowanie rajdów, tras i wyści-
gów samochodowych.

(210) 536130 (220) 2021 11 05
(731) FRANKOWSKI BARTOSZ, Izbica Kujawska
(540) (znak słowny)
(540) DARY POSEJDONA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z rybami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rybami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza 
(żywymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owoca-
mi morza (żywymi), Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z owocami morza (nieżywymi), Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z owocami morza (nieżywymi), Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z gotowymi posiłkami 
składającymi się głównie z ryb, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z gotowymi posiłkami składającymi się głównie 
z ryb.

(210) 536132 (220) 2021 11 05
(731) FRANKOWSKI BARTOSZ, Izbica Kujawska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARY POSEJDONA

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 24.09.03, 29.01.13, 26.01.01, 
29.01.06, 29.01.02, 29.01.04

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ry-
bami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rybami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza (żywy-
mi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza 
(żywymi), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owoca-
mi morza (nieżywymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z owocami morza (nieżywymi), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z gotowymi posiłkami składającymi się głównie 
z ryb, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gotowymi po-
siłkami składającymi się głównie z ryb.
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(210) 536134 (220) 2021 11 05
(731) MAKURAT MIROSŁAW AUTO - MIRAS MAKURAT 

MIROSŁAW, Pępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKURAT GRUPA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.11
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz ba-
dania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębior-
stwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, 
Doradztwo biznesowe, Administracja biznesowa w zakresie 
transportu i dostaw, Administrowanie dotyczące planowa-
nia działalności gospodarczej, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie akcesoriów samochodowych, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Ad-
ministracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo han-
dlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, Organizacja działalności 
gospodarczej, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przed-
siębiorstw, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie 
czynności biurowych, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze-
daży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi handlu 
hurtowego i detalicznego w zakresie pojazdów samo-
chodowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów 
i furgonetek, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub internet, Dostarczanie informacji 
w zakresie rekrutacji pracowników, Przydzielanie stanowisk 
dla pracowników tymczasowych, Rekrutacja pracowników 
wspomagających prace biurowe, Tymczasowe wyznaczenie 
pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji 
pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie 
zatrudniania pracowników biurowych, Doradztwo podatko-
we [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe, Usługi w zakresie rejestracji samo-
chodów, Usługi sprzedaży detalicznej samochodów, Usługi 
sprzedaży hurtowej samochodów, Usługi sprzedaży samo-
chodów za pośrednictwem internetu, 36 Ubezpieczenia, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
Administrowanie finansami, Badanie wypłacalności finanso-
wej, Detaliczne usługi finansowe, Dokonywanie transakcji 
finansowych, Działalność finansowa, Finansowe zarządzanie 
projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestycje finan-
sowe, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomo-
ści, Organizowanie transakcji finansowych, Organizowanie 
ubezpieczenia kredytów, Planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finansowe, Po-
średnictwo w usługach finansowych, Pozyskiwanie kapitału 
finansowego, Skomputeryzowane usługi finansowe, Trans-
akcje finansowe, Udostępnianie i aranżowanie finansowania, 
Udostępnianie i aranżowanie transakcji finansowych, Usługi 

finansowe, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, 
Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Usługi finan-
sowe i monetarne, Usługi finansowe związane z handlem 
samochodowym, Usługi finansowe związane z zakupem 
samolotów, Usługi pośrednictwa finansowego, Zapewnie-
nie środków finansowych na nabycie pojazdów, Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Finansowe 
usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, 
Informacja o ubezpieczeniach, Organizowanie ubezpiecze-
nia, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w ubez-
pieczeniach samochodowych, Pośrednictwo w ubezpie-
czeniach transportowych, Ubezpieczenia samochodowe, 
Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Ubezpieczenie dla 
właścicieli nieruchomości, Usługi agencji ubezpieczeniowej 
i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi doradztwa i po-
średnictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi 
ubezpieczania pojazdów, Usługi w zakresie ubezpieczania 
nieruchomości, Fundusze emerytalne, Powiernictwo fundu-
szy emerytalnych, Informacje dotyczące reasekuracji, Ocena 
finansowa dla celów reasekuracji, Przetwarzanie roszczeń 
z tytułu umów reasekuracji, Reasekuracja, Udzielanie infor-
macji dotyczących reasekuracji, Udzielanie informacji on-li-
ne dotyczących reasekuracji z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Usługi reasekuracji, Zaspokajanie roszczeń 
z tytułu umów reasekuracji, Usługi ubezpieczeniowe dla 
przemysłu budowlanego, Udzielanie kredytów, Administro-
wanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa 
nieruchomości posiadanych na własność, Dostarczanie nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Zarządzanie nieruchomością, Dzierżawa lub 
wynajem budynków, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy 
księgowości], Usługi emerytalno-rentowe, Plany rentowe, 
37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Dostarczanie 
informacji o naprawach pojazdów, Konserwacja i naprawa 
pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, Konser-
wacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silników, 
Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Kon-
serwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, serwis, 
strojenie i naprawa silników, Kontrola samochodów i ich czę-
ści przed konserwacją i naprawą, Naprawa i konserwacja 
silników pojazdów mechanicznych, Naprawa i konserwacja 
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojaz-
dów mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja 
układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, Naprawa 
i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, 
Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa, konserwacja, 
tankowanie i ładowanie pojazdów, Betonowanie, Budowa 
budynków na zamówienie, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowla-
ne i naprawy budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi doradztwa budowlane-
go, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi 
budowlane], Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów doty-
czących nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej 
[w trakcie prac budowlanych], Naprawy przyczep, 39 Usługi 
agencji transportowej w zakresie organizowania transpor-
tu towarów, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi 
transportowe, Transport lądowy, Transport drogowy, Usłu-
gi doradcze związane z transportem drogowym, Transport 
cieczy rurociągami, Transport gazu przez rurociągi, Transport 
paliw rurociągiem, Transport rurociągami, Magazynowanie, 
Wynajem samochodów, Wynajem przyczep do przewozu 
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samochodów, Usługi wynajmu przyczep drogowych, Wy-
najem ciężarówek i przyczep, 42 Usługi inżynieryjne w dzie-
dzinie technologii budowlanej, Usługi w zakresie inżynierii 
budowlanej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie 
inżynierii budowlanej, Kontrola pojazdów mechanicznych 
przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania 
w ruchu drogowym], Usługi projektowe związane z nieru-
chomościami, Usługi inżynieryjne, Usługi architektonicz-
ne i inżynieryjne, Usługi inżynieryjne dla osób trzecich,  
44 Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Hodowla 
zwierząt, Uprawa roślin, Usługi doradcze związane z upra-
wą roślin, Usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, Usługi 
w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, Ogrodnictwo, 
Siew roślin uprawnych, Szkółki drzew, Wynajem urządzeń 
rolniczych, Wypożyczanie urządzeń rolniczych, Wypożycza-
nie sprzętu rolniczego, Wypożyczanie maszyn rolniczych, 
Doradztwo rolnicze, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
rolnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Usługi leśnictwa, Usługi kontroli szkodliwej dzikiej 
zwierzyny, Usługi rolnicze, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne.

(210) 536142 (220) 2021 11 05
(731) KRÓL AGNIESZKA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINIMI COZY LITTLE WORLD

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble tapicerowane, 35 Usługi sprzedaży mebli i ak-
cesoriów meblowych w sklepach stacjonarnych i hurtow-
niach oraz za pośrednictwem Internetu, telefonu (telemarke-
ting), folderów i katalogów (sprzedaż wysyłkowa).

(210) 536145 (220) 2021 11 07
(731) ROLLERSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) ROLLERSY
(510), (511) 12 Pojazdy, Dopasowane pokrowce na nóżki 
do spacerówek, Dopasowane pokrowce na nóżki do wóz-
ków dziecięcych, Dopasowane pokrowce na nóżki do wóz-
ków dziecięcych głębokich, Osłony i daszki przeciwsłonecz-
ne do samochodów osobowych, Osłony przeciwsłoneczne 
do samochodów, Pokrowce na siedzenia [dopasowane] 
do pojazdów, Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrycia 
wózków dziecięcych, Pokrycia wózków dziecięcych spa-
cerowych, Pokrycia i budki do dziecięcych wózków spa-
cerowych, Wolne koła do pojazdów lądowych, Pokrowce 
na wózki dziecięce, Wózki dziecięce, Wózki dziecięce space-
rowe (Budki do -), Wózki transportowe, Zagłówki do siedzeń 
pojazdów, Poduszki na siedzenia do pojazdów lądowych, 
Poduszki na siedzenia do samochodów, Poduszki na sie-
dzenia do pojazdów, Poduszki na siedzenia samochodowe, 
Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Moskitiery 
do wózków spacerowych, wbudowane, Kółka samonastaw-
ne do wózków [pojazdy], Ukształtowane maty do pojazdów, 
Ochronne pokrycia do siedzeń pojazdów [dopasowane], 
Osłony ochronne do pojazdów [ukształtowane], Ochronne 
pokrowce do pojazdów [dopasowane], Ochronne pokrowce 
do pojazdów [ukształtowane], Ochronne okładziny do wnęk 

w tapicerce w pojazdach, Pokrycia ochronne do siedzeń po-
jazdów [ukształtowane], 20 Kosze do noszenia dzieci, Maty 
do kojców dziecięcych, Kółka samonastawne, nie z metalu, 
Maty do przewijania niemowląt, Maty wielokrotnego użytku 
do przewijania niemowląt, Podgłówki, wałki, Łóżka, pościel, 
materace, poduszki, Maty do drzemki [poduszki lub mate-
race], Poduszki, Poduszki do podpierania głowy, Poduszki 
do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, Poduszki 
do podpierania do użycia w samochodowych fotelikach bez-
pieczeństwa dla dzieci, Poduszki do podpierania do użytku 
w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, 
Poduszki pod kark, Poduszki podróżne, Poduszki utrzymu-
jące pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki wspierające 
szyję, Pokrowce na odzież [magazynowanie], Maty do spa-
nia, Maty dla dzieci do spania, 24 Bielizna kąpielowa, z wyjąt-
kiem odzieży, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna pościelowa 
i stołowa, Bielizna wzorzysta, Kołdry, Ceraty, Narzuty na łóż-
ka, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Pledy podróżne, 
Podkładki na stół z materiałów tekstylnych, Ochronne po-
krowce [narzuty] na materace i meble, Pokrowce i narzuty 
na meble, Ręczniki, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki kąpielowe, 
Ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, Ręczniki [tekstylne] 
dla niemowląt, Ręczniki z kapturem, Rękawice kąpielowe, 
Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, 
Śpiwory, Wkładki do śpiwora, Ręczniki-turbany do suszenia 
włosów, 25 Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany 
na szyję, Bielizna osobista, Body niemowlęce, Chustki na gło-
wę, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako 
nakrycia głowy, Czapki kucharskie, Czepki kąpielowe, Fartu-
chy, Kalosze [wkładane na obuwie], Kaptury [odzież], Kąpie-
lówki, Kombinezony, Kombinezony dla niemowląt i małych 
dzieci, Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Kom-
binezony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kom-
binezony zimowe, Kombinezony [odzież], Kąpielowe kostiu-
my, Kostiumy kąpielowe, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla 
dzieci, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemow-
ląt i małych dzieci, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki odblasko-
we, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Legginsy, Majtki 
dziecięce [odzież], Mufki, Mufki [odzież], Czapki [nakrycia 
głowy], Nakrycia głowy dla dzieci, Nakrycia głowy, Narzutki 
na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Ocieplacze, Ociepla-
cze na szyję, Ocieplacze szyi, Ocieplacze na ręce [odzież], 
Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze na kolana [odzież], 
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Ma-
seczki na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sani-
tarnych, Odzież, Odzież dla małych dzieci, Odzież do spania, 
Odzież dziecięca, Odzież gotowa, Odzież ochronna zakłada-
na na ubrania, Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież wodo-
odporna, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież ze skóry, Ogrzewacze rąk [odzież], Okrycia wierzchnie 
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części 
odzieży], Pieluchomajtki [odzież], Rękawiczki [odzież], Ręka-
wiczki jako odzież, Pikowane kurtki [odzież], Pasy przez ramię 
do odzieży, Paski [odzież], Swetry [odzież], Śpioszki, pajacyki 
[odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież], Wy-
prawki dziecięce [odzież], Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, 
Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Paski z materiału, 
Paski, Pelerynki, Kurtki pikowane [odzież], Piżamy, Płaszcze 
kąpielowe z kapturem, Płaszcze kąpielowe, Poncza, Ręka-
wiczki, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, 
Szale, Szale i chusty na głowę, Szaliki, Szaliki do zawijania wo-
kół szyi, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szlafroki, Śliniaki 
dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki dla niemowląt 
[niepapierowe], Śliniaki niepapierowe, Śliniaki z materiałów 
tekstylnych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Turbany.
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(210) 536153 (220) 2021 11 07
(731) KRAJEWSKI RADOSŁAW, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Rebelianci Technologii
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo 
biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące 
korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korpo-
racyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące 
organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo han-
dlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Do-
radztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Do-
radztwo w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo w dzie-
dzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edu-
kacja, rozrywka i sport, 42 Usługi naukowe i technologiczne, 
Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 536162 (220) 2021 11 08
(731) EKORR RYBICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eKORR

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Pojemniki na odpady medyczne, Pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, Pudełka przystoso-
wane na odpady medyczne, 39 Odbiór i transport odpadów 
medycznych i weterynaryjnych, 40 Unieszkodliwianie odpa-
dów [przetwarzanie], Unieszkodliwianie odpadów medycz-
nych i weterynaryjnych.

(210) 536176 (220) 2021 11 08
(731) MODINO.IO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODINO SAFE AND SECURE UPDATES

(531) 26.04.18, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platfor-
ma jako usługa [PaaS].

(210) 536196 (220) 2021 11 08
(731) CUBAŁA-KUCHARSKA MAGDALENA INSTYTUT 

MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ ARCANA, Piaseczno
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.06.05, 03.01.04
(510), (511) 36 Usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, Usługi funduszu dobroczynnego, Organi-
zowanie funduszy na cele dobroczynne, Usługi w zakresie 
finansowania społecznościowego, 41 Usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Zapewnianie instruktażu 
dla niepełnosprawnych, Usługi edukacyjne związane z roz-
wojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Szko-
lenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa, 44 Ochrona zdrowia, Doradztwo dotyczą-
ce ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji dotyczących 
zdrowia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Profesjonal-
ne doradztwo w zakresie zdrowia, Poradnictwo w zakresie 
zdrowia publicznego, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, Terapia psycholo-
giczna dla małych dzieci, Usługi terapii głosu i terapii logo-
pedycznej, Ośrodki zdrowia, Usługi doradztwa technicznego 
dotyczącego zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi terapeutyczne, Fizjoterapia, Porady psychologiczne, 
Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, 
Leczenie psychologiczne, Badania psychologiczne, Porad-
nictwo psychologiczne, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(210) 536197 (220) 2021 11 08
(731) GREENOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Górowo Iławeckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) greenoo



96 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT48/2021

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platfor-
ma jako usługa [PaaS].

(210) 536198 (220) 2021 11 08
(731) SĘDKOWSKA AGNIESZKA AGUU KIDS, Powiercie
(540) (znak słowny)
(540) AGUU KIDS
(510), (511) 24 Tkaniny, Materiały tekstylne do filtrowania, 
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Mate-
riały do filtrowania z tekstylnych materiałów, Tkaniny do fil-
trowania, Materiały do filtrowania [tkaniny], 25 Części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 536202 (220) 2021 11 08
(731) DYMEK PIOTR DYMEK TRANSPORT, Pakosławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V8 GANG #live_in_two_worlds

(531) 15.01.11, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi, Usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, Usługi sklepów detalicznych 
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoria-
mi samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, 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 detalicz-
nej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami 
naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprze-

daży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchenny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produk-
cji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jed-
norazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocz-
towym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowy-
mi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholo-
wymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produk-
tów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetyczny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą sto-
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łową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrycia-
mi podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Bezobsługowe usługi sklepu detaliczne-
go w odniesieniu do napojów, Usługi detaliczne związane 
z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z urządze-
niami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego związa-
ne ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierają-
cych kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czeko-
ladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu 
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi han-
dlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych.

(210) 536229 (220) 2021 11 08
(731) ROLAK LESZEK, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) e-Junak.pl

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 12 Elektryczne motocykle, Motocykle, Elektrycz-
ne skutery jednokołowe, Samobalansujące jednokołowe 
skutery elektryczne, Samobalansujące skutery elektryczne, 
Skutery do transportu, Skutery do transportu osobowego 
wyposażone w silnik lub nie, Skutery inwalidzkie, Skute-
ry [pojazdy], Pojazdy [skutery] śnieżne, Motorowery, Kosze 
przystosowane do skuterów, Skutery niesilnikowe [pojazdy], 
Hulajnogi (pojazdy), Hulajnogi z pedałami, Części i akcesoria 
do motocykli, 28 Hulajnogi [zabawki].

(210) 536231 (220) 2021 11 08
(731) ROLAK LESZEK, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Romet.pl

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Samobalansujące skutery elektryczne, Samo-
balansujące jednokołowe skutery elektryczne, Elektryczne 
skutery jednokołowe, Elektryczne motocykle, Motocykle, Mo-
tocykle do motocrossu, Motocykle motocrossowe, Motoro-
wery, Skutery do transportu, Skutery do transportu osobowe-
go wyposażone w silnik lub nie, Skutery inwalidzkie, Skutery 
niesilnikowe [pojazdy], Skutery [pojazdy], Rowery elektryczne, 
Elektryczne rowery składane, Części i akcesoria do motocykli.

(210) 536294 (220) 2021 11 10
(731) JEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady
(540) (znak słowny)
(540) Jeven
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji 
instalacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowe-
go i domowego, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje 
i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia sa-
nitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje 
jądrowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Palniki, bojlery 
i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów 
spalinowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do ogrze-
wania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania 
się, Zapalniczki i zapalarki, Urządzenia do suszenia, Urządzenia 
do zapłonu.
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(210) 536295 (220) 2021 11 10
(731) JEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jeven

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 11 Akcesoria za-
bezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, In-
stalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia 
do suszenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamra-
żania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządze-
nia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
Instalacje jądrowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności 
i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku 
osobistego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki i za-
palarki, Urządzenia do zapłonu, Urządzenia do suszenia.

(210) 536346 (220) 2021 11 11
(731) KISZKO MIROSŁAW, KISZKO KRZYSZTOF, KISZKO EWA 

BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBROWNIA

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.12, 26.03.02, 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 
03.04.24, 03.04.26

(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ho-
tele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, 
Kawiarnie, Puby, Restauracje samoobsługowe, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem.

(210) 536347 (220) 2021 11 11
(731) KISZKO MIROSŁAW, KISZKO KRZYSZTOF, KISZKO EWA 

BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KEBABA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.13.01
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury-
styczne, Świadczenie usług przez hotele i motele, Usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, Puby, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, Obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi cateringu zewnętrznego, 
Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie przygo-
towania żywności, Usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos, Zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach.

(210) 536377 (220) 2021 11 14
(731) POŁANECKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKO

(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.03, 
27.05.05, 27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 6 Metalowe osłony otworów wentylacyjnych 
do przewodów HVAC, 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC do pojazdów (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), 19 Osłony otworów wen-
tylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC, 37 Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja).

(210) 536417 (220) 2021 11 15
(731) MARTOFEL KATARZYNA BHP-TEOREXIM, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) K-A-T
(510), (511) 9 Ochronne obuwie robocze.

(210) 536429 (220) 2021 11 15
(731) CHYLAK-WIDMAŃSKA ZOFIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pierożek
(510), (511) 18 Skórzane torebki, Stylowe torebki, Torebki, 
Torebki damskie, Torebki do ręki, Torebki do przewieszania 
przez ramię, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki wyko-
nane z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Torby, Torby 
i portfele skórzane, Torby wykonane ze skóry, Torby z imitacji 
skóry.
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(210) 536436 (220) 2021 11 16
(731) BOROWIK ANITA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MASAŻU CIAŁO BY SIĘ

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Masaże, Fizjoterapia.

(210) 536442 (220) 2021 11 16
(731) TOUCH POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podkowa Leśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 concepts

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 
27.07.17, 27.07.21, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 11 Lampy do celów oświetleniowych, Lampy 
do bezpiecznego oświetlenia, Lampy biurkowe, Żyrando-
le, Abażury do źródeł światła, Stelaże do abażurów, Aba-
żury do lamp stołowych, Abażury do lamp, Lampki biurko-
we, Lampki do czytania, Lampki nocne, Lampki oświetle-
nia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, Kuliste klo-
sze do lamp, Klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, 
Klosze do lamp [kominki], Lampy stojące, Lampy wiszące, 
Sufitowe lampy wiszące, Abażury, Lampy ścienne.

(210) 536456 (220) 2021 11 16
(731) PETRUCH PAWEŁ, Żurawica
(540) (znak słowny)
(540) Stafi
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do handlu 
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokony-
wanie elektronicznych transakcji biznesowych za po-
średnictwem światowej sieci komputerowej, Mobilne 
aplikacje, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych, Podcasty, 35 Reklama, Usłu-
gi aukcyjne, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem 
Internetu, Usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja od-
bywa są za pośrednictwem Internetu, Kompilacja katalo-
gów biznesowych do publikacji w internecie, Świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akce-
soriów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych on-line 
obejmujące odzież, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług 
dla osób trzecich, Reklama banerowa, Reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego, Reklama on-line poprzez 

komputerowe sieci komunikacyjne, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych 
tekstów, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama radiowa, 
Reklama i marketing, Reklama poprzez wszystkie publicz-
ne środki komunikacji, Usługi merchandisingu, Organiza-
cja wydarzeń komercyjnych, Usługi informacyjne w zakre-
sie przetwarzania danych, Usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Elektroniczna wymiana 
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Pod-
casting, 39 Usługi transportowe, Usługi kurierów i po-
słańców, Pakowanie i składowanie towarów, Dostawa 
towarów, Dostarczanie paczek, Informacja o transporcie, 
Logistyka transportu, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi roz-
rywkowe na żywo, Radiowe programy rozrywkowe, Tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, Usługi rozrywki dźwiękowej, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do pod-
castów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Usługi 
rozrywkowe w postaci organizowania społecznych im-
prez rozrywkowych, Organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie ceremonii 
przyznawania nagród, Organizowanie i prowadzenie edu-
kacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, Zapewnianie 
rozrywki on-line, Udostępnianie elektronicznych publika-
cji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych (nie-
pobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi w zakresie publikowania on-line, 
Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, Usługi pisania blogów, 
Usługi edukacyjne związane z modą, 45 Wypożyczanie 
eleganckiej odzieży, Wypożyczanie odzieży, Wypożycza-
nie odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie odzieży 
wieczorowej, Wypożyczanie odzieży ochronnej, Informa-
cje w zakresie mody, Udostępnianie informacji o modzie.

(210) 536602 (220) 2021 11 18
(731) ACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łajski
(540) (znak słowny)
(540) Acodren
(510), (511) 6 Metalowe kanały ściekowe, Rynny ściekowe 
metalowe, Rynny metalowe do zbierania wody ściekowej, 
Metalowe kanały odwadniające, 19 Kanały odwadniające 
[drenażowe konstrukcje betonowe], Uliczne kanały ście-
kowe niemetalowe, Kanały ściekowe, nie z metalu, Kanały 
odwadniające, niemetalowe, 37 Budowa systemów odwad-
niających, Budowa systemów ścieków, Instalacja systemów 
do zbierania wody deszczowej, Instalacja systemów do od-
prowadzania wody deszczowej, 39 Zbieranie ścieków przez 
kanalizację publiczną, Oczyszczanie [usuwanie i transport] 
ścieków.

(210) 536604 (220) 2021 11 18
(731) JACQUES SANDRINE L’ ATELIER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ç l’atelier de français
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(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.21

(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych, Usługi edukacyj-
ne związane z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakre-
sie nauczania języków obcych, Usługi w zakresie nauczania 
języków obcych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły 
w zakresie nauczania języków obcych.

(210) 536609 (220) 2021 11 18

(731) FPH POŁONINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(540) (znak słowny)
(540) PULLUP
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje izoto-
niczne.



Numery zgłoszeń

1 2

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 530482, 532983

2 535356, 535686, 535687

3 532924, 534200, 534261, 534264, 534267, 534272, 534787, 535190, 535463, 535466, 535880, 535885, 535886, 
535887, 535889, 536013, 536043

4 530778, 532887, 532888

5 528036, 532924, 534261, 534264, 534267, 534272, 534787, 534901, 535025, 535190, 535463, 535466, 535843, 
536013, 536043

6 526514, 535932, 536294, 536295, 536377, 536602

7 526514, 530482, 534938, 535409, 535410, 535411, 535412

8 526514, 534200

9 525487, 526514, 530778, 531215, 532485, 534239, 534405, 534531, 534532, 534764, 534782, 534784, 534786, 
534814, 534913, 534915, 534924, 535323, 535409, 535410, 535411, 535412, 535581, 535697, 535797, 535798, 
535799, 535802, 535805, 535806, 535807, 535824, 535908, 535959, 535973, 536013, 536018, 536019, 536059, 
536417, 536456

10 521790, 534117, 534233, 534405, 536007, 536061, 536162

11 526514, 531215, 535595, 535596, 535799, 536294, 536295, 536377, 536442

12 531477, 533933, 534194, 534233, 535187, 535331, 535409, 535410, 535411, 535412, 536002, 536009, 536145, 
536229, 536231

14 535908, 536013, 536018, 536019

16 526514, 529845, 530778, 532485, 534531, 534782, 534784, 534786, 534901, 534903, 534913, 534915, 535201, 
535581, 535684, 535685, 535697, 535797, 535798, 535908, 536013, 536018, 536019, 536023

17 535356

18 526514, 532887, 532888, 534972, 535908, 536013, 536018, 536019, 536429

19 533521, 533522, 534464, 534465, 535932, 535980, 535981, 536001, 536377, 536602

20 534428, 534899, 534900, 535932, 536013, 536142, 536145

21 526514, 532887, 532888, 535684, 535685, 535797, 535798, 535908

24 499213, 535797, 535798, 535932, 536013, 536145, 536198

25 499213, 524460, 525222, 529845, 532485, 532887, 532888, 534814, 534972, 535052, 535184, 535185, 535201, 
535322, 535447, 535591, 535691, 535693, 535697, 535797, 535798, 535908, 536013, 536018, 536019, 536111, 
536145, 536198

27 510073, 534814, 535187

28 525222, 531477, 532485, 534814, 534924, 534972, 535409, 535410, 535411, 535412, 536013, 536229

29 534177, 534553, 534859, 534860, 534865, 535072, 535190, 535199, 535200, 535249, 535280, 535335, 535883, 
535953, 535978

30 530392, 531157, 531718, 531721, 531724, 531735, 534177, 534260, 534553, 535072, 535149, 535190, 535199, 
535200, 535249, 535280, 535344, 535871, 536013

31 534177, 535025, 535280, 535444

32 530114, 531888, 534196, 534198, 534199, 535072, 535190, 535199, 535200, 535927, 536013, 536609

33 535072

34 534001, 535840, 535846, 535847, 535849, 535853, 535855, 535859, 535861, 535863
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35 524460, 525222, 525487, 528496, 529400, 529845, 530162, 530166, 530778, 531215, 531477, 532485, 533152, 
533202, 534012, 534117, 534239, 534385, 534430, 534760, 534782, 534784, 534786, 534787, 534901, 534903, 
535025, 535199, 535200, 535201, 535257, 535288, 535290, 535322, 535335, 535409, 535410, 535411, 535412, 
535447, 535539, 535581, 535594, 535613, 535631, 535691, 535693, 535697, 535714, 535738, 535797, 535798, 
535799, 535802, 535805, 535806, 535807, 535870, 535871, 535932, 535939, 535983, 536013, 536018, 536019, 
536023, 536028, 536038, 536045, 536057, 536059, 536061, 536103, 536130, 536132, 536134, 536142, 536153, 
536202, 536456

36 530162, 530166, 530778, 532988, 533152, 534392, 534902, 535257, 535300, 535952, 536013, 536023, 536057, 
536103, 536134, 536196

37 525487, 529400, 530482, 530778, 531477, 533152, 534117, 534464, 534465, 534938, 535331, 535409, 535410, 
535411, 535412, 535714, 535738, 535799, 535892, 535932, 535980, 535981, 536013, 536023, 536041, 536057, 
536134, 536377, 536602

38 525487, 528496, 530162, 530166, 530778, 532485, 534531, 534532, 534782, 534784, 534786, 534903, 535184, 
535185, 535257, 535581, 535802, 535805, 535806, 535807, 536013, 536059, 536456

39 528496, 530778, 531477, 533152, 534392, 534903, 535409, 535410, 535411, 535412, 535659, 535714, 535738, 
536057, 536134, 536162, 536456, 536602

40 528496, 530482, 530778, 535322, 535335, 535409, 535410, 535411, 535412, 535892, 535953, 536057, 536162

41 528496, 529845, 530162, 530166, 530778, 530934, 531477, 532485, 533294, 534430, 534531, 534782, 534784, 
534786, 534814, 534902, 534921, 534953, 535149, 535184, 535185, 535201, 535347, 535447, 535581, 535684, 
535685, 535697, 535802, 535805, 535806, 535807, 535908, 535927, 535963, 535970, 535986, 536007, 536013, 
536018, 536019, 536028, 536059, 536061, 536103, 536111, 536114, 536153, 536196, 536456, 536604

42 525487, 529400, 530162, 530166, 530778, 532485, 532983, 532988, 533152, 534117, 534233, 534760, 534782, 
534784, 534786, 534913, 534915, 535323, 535708, 535799, 535802, 535805, 535806, 535807, 535959, 535973, 
536013, 536023, 536057, 536134, 536153, 536176, 536197

43 535199, 535200, 535219, 535449, 535697, 535862, 535927, 536346, 536347

44 499213, 530934, 533719, 534187, 534405, 534814, 534921, 535294, 535808, 535854, 535938, 535947, 536007, 
536013, 536028, 536061, 536134, 536196, 536436

45 533152, 534782, 534784, 534786, 535594, 535613, 535963, 536059, 536103, 536456



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#nażyćsię 535908

123 PŁYWAMY 535970

1740 COLLEGIUM NOBILIUM NOVUM 535201

1968 ŁOMŻA 534196

4 concepts 536442

AA SORBET FOUNDATION 534261

AA VITA C LIFT 532924

AA WINGS OF COLOR ALL DAY LONG 534264

AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT  
VOLUME XXL LASHES 534272

AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME 534267

Acodren 536602

AGUU KIDS 536198

ALFADENTAL 536061

ALPHA 535693

Ami 534385

Anima 535219

Aplikacja Bezpieczeństwa Nieruchomości 534764

ARTYSTYCZNE STUDIO UŚMIECHU  
by DIANA DEMBICKA-MĄCZKA 536028

AUTYZM STARTUP! 536007

Bellucianna 535591

Biek 534903

BOFERM 535025

BOHEM BLUE Bohem 535840

BOHEM IVORY Bohem 535853

BOHEM RED Bohem 535861

BONAMARK 535594

Bonus 510073

BRACIA DĄBROWSCY 535870

bubble joy! meet drink enjoy 535200

bubblejoy! meet drink enjoy 535199

ç l’atelier de français 536604

Cactus-Ink 535854

CDT MEDICUS 534117

CENEO 535802

CENEO 535806

CENEO.PL 535805

CENEO.pl 535807

CENTRUM MASAŻU CIAŁO BY SIĘ 536436

centrum nawadniania 535939

Complex SAD 534392

CONFI-SWITCH 535959

CUT-BACK surfskates 525222

DARY POSEJDONA 536130

DARY POSEJDONA 536132

DĄBROWSCY CENTRUM ZAOPATRZENIA  
KOŚCIOŁA 535871

Delecta CUKIER Z DODATKIEM WANILII  
PREMIUM NATURALNE SKŁADNIKI 530392

DISCO KIDS 534531

DISCO POLO KIDS 534532

D-LUX SKONCENTROWANY NA CZYSTOŚCI 535880

D-LUX 535887

DOBRA FORMA 535808

Dobra torba 534902

DOMSI 536057

domy 21 534913

DON LEMON 530114

Dr Jawny FORMUŁA 534187

DRUŻYNA MARZEŃ 534786

DZIKA BO ZIMNA, ZIMNA BO DZIKA 531888

Eco-Service Kamil Kowalski 530482

Edelmeister 534199

e-Junak.pl 536229

EKIPA FRIZA 536013

eKORR 536162

EKSPERTIS BUDOWNICTWO 536041

ELECTREVO 531477

EMPIREPP 524460

e-Romet.pl 536231

ESSE BLUE 535863

ESSE GOLDEN LEAF White 535855

ESSE GOLDEN LEAF 535859

ETHICA KANCELARIA 535963

Femina. Niech żyje kobiecość 534901

FUTURO INVEST 536023

G GOLIAT GRES 533522

Gangla 535323

GARISELL EYE 536043

GOLIAT GRES 533521

Gospodarstwo Ogrodnicze SZKLARZ  
POMIDORY Z PIOTROWIC 535444

GOSPODARSTWO ROLNE Ziembińscy 534865

Grand Grand Grand 535288

Grand Grand Grand 535290

greenoo 536197

Gwiazdka z nieba 534782

HANMAR 534938

HANZA 534012
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104 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT48/2021

Healthix 530934

hegger Auto Perfektion 533202

Hektary SMAKU  
Gospodarstwo Rolne i Pasieczne 534177

hermann müller 534198

Hossoland 535927

houses 21 534915

ICE WOLF 532887

ICE WOLF 532888

ICON 534428

IMAGO 535824

IMERS jedyne takie grzejniki... 535596

IMERS 535595

Ingenious Lab 535708

INNOENDOP 532983

instore solutions services polska 535539

INTERPACK 535187

IPSO Legal 536103

JACOB’S 534200

JARMARK NA NIKISZU 529845

Jeven 536294

Jeven 536295

JUSAM 533933

just TAKE A LESSON 535347

K-A-T 536417

KEBABA 536347

KEFIR X 536018

Kobieta z Ikrą 534430

KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA 535659

LABORATORIUM Pani Domu 535885

Laboratorium Pani Domu 535889

LEiKO LEKKOŚĆ I KOMFORT 535052

Liderlamp.pl 531215

Lion’s team 534784

LPD 535886

Lubella TRADYCJA OD 1881 Łan! 535344

LUBELSKA AGRO JESIEŃ 532485

Luxurio Caramel Fudge  
Original Caramel Fudge Since 1951 531721

Luxurio Caramel Fudge  
Original Caramel Fudge Since 1951 531735

Lux-Vet 535294

ŁÓDŹ.pl DLA SENIORA DLA RODZINY  
DLA KOCHAJĄCYCH ŁÓDŹ 528496

ŁZY 535697

MADYT 534899

MAKE the CAKE 535149

MAKURAT GRUPA 536134

MASARNIA CZERNIEJEWO OD 1991R. 535335

MC Soya Food 535249

MEDBEST 499213

MEDICALOX 534405

MELLY 536009

MEVELINE MOBILE HOMES 534464

MEVELINE 534465

mijam 535973

MINISTERSTWO REKLAMY.PL 534760

MISSION 534553

MODINO SAFE AND SECURE UPDATES 536176

MONAKO 534900

MONO SFERA KREATYWNOŚCI 534953

MOTO WOODS RENOVATION 535331

musicdays 536059

N Energia 535799

neso tank 535409

neso 535410

NEWCAR 535983

NICOPODER WORECZKI NIKOTYNOWE 534001

NORDIS Lime&HERBS  
Zdjęcie symboliczne/Symbolic picture 534260

novdom TWÓJ NOWOCZESNY DOM 533152

Nóżka czy Gruszka Catering Dietetyczny 535862

oh! my smile ALEKSANDRA DUNIEWSKA-OLEK 533719

OKB 534233

P.U.H. „SANITEX” 535892

PAKO 536377

PANI NUTKA 535986

PASJA 535687

PERFACE 535947

Pierożek 536429

PILLO OX 536002

Plener Literacki W GDYNI 530166

Plener Literacki w Warszawie 530162

POLSKA GOŚCINA 535072

POLSKA UNIA METROLOGICZNA 535684

PoProstu Naturalnie 535978

PORADNIK Smart Mamy 535581

Pretende 534239

PRIME SHOW MMA 535185

PRIME 535184

ProCardiol 528036

PULLUP 536609

R RIMCO RIMS RENOVATION SYSTEM 535356

REAL MILK 536019

Rebelianci Technologii 536153

REDYK FEST SZCZAWNICA 535447

ROLLERSY 536145

ROLTES 535932

RoNaVir 535843

ROVcR RVc 534194

SAMOWAR 535280

SAMWHA POLAND 535714

SATINVA 534814
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SERY ŚLUBOWSKIE PRZETWÓRSTWO  
FARMERSKIE 535953

Sherwood 533294

sky house 535952

Smooth Apartments 535300

SPIRALA ŻYCIA 534921

Spontan Squad 536114

STABILL PASJA 535686

Stafi 536456

STOEN OPERATOR powered by e.on 530778

STREET 531157

SUNLIGHT QUALITY PRODUCTS 526514

SZKOŁA TENISA KAMSPORT 2012 536111

TASOTTI The Carfather car perfume 534787

TEKT CONCRETE 536001

Telimena 535322

Three Dimension 521790

THUNDER 535797

THUNDER 535798

TIME BLUE 535846

TIME NAVY 535847

TIME RED 535849

TOBA 534924

TONBO 534972

TRẤN TRẤN TRADITIONAL VIETNAMESE  
CUISINE TRẤN TRẤN FAMILY 535449

TT TranzTel 525487

ultramed 535938

UNIVERSUN inteligentna energia 529400

V8 GANG #live_in_two_worlds 536202

Veliatte 536038

VELIATTE 536045

VIABUD 535980

VIABUD 535981

Vigalex 535190

VINIMI COZY LITTLE WORLD 536142

waldi 535738

wgn credit 535257

ZIEMBIŃSCY 534860

ZIEMBIŃSKI 534859

ŻUBROWNIA 536346



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.

1624762 HEAD (2021 08 17) 30, 32
1624783 DESMOPACK (2021 09 01, 

2021 03 03)
1, 16

1624835 EVERY DOG HAS ITS DAY 
(2021 10 07, 2021 04 08)

25

1624860 PICTAWHEY (2021 09 20) 31
1624905 beeraclez (2021 09 06, 2021 07 30) 32
1624907 beeraclez (2021 09 06, 2021 08 03)

CFE: 26.04.02, 27.05.01 32
1625011 EcoComplect (2021 07 22)

CFE: 07.01.24, 28.05.00 6, 19, 35, 37, 42
1625240 FOLK RECIPES (2021 07 07, 2021 05 28)

CFE: 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13 3
1625255 G-WILL (2021 06 25)

CFE: 27.05.01 7, 12, 22
1625435 Bio X Cell (2021 10 07) 1
1625504 DAMAT TWEEN (2021 06 22)

CFE: 26.04.18, 26.11.07, 27.05.10, 
29.01.13

25, 35

1625514 Dinero (2021 07 29)
CFE: 01.15.15, 27.05.01 36

1625520 VILALBA  
(2021 10 05, 2021 04 16)

33

1625606 BABINA (2021 09 27) 5, 29
1625607 MYKOFLAMM (2021 09 30) 5
1625608 MICOFIAMM (2021 09 30) 5
1625656 RapierLub EVO  

(2021 09 21, 2021 03 24)
4

1625686 PIRATAN  
(2021 10 07, 2021 05 17)

5

1625720 ABchimie (2021 09 20) 1, 2, 17
1625776 PLAYLAND (2021 06 21, 2021 04 30)

CFE: 04.03.03, 04.05.05, 
26.04.04, 27.05.01

8, 9, 15, 16, 
21, 28

1625822 BAG iN BOX (2021 08 31, 2021 03 04)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 
29.01.12

6, 16, 17, 20, 21

1625836 JOHN FOSTER (2021 08 10) 25, 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1624783, 1625435, 1625720 

2  1625720 

3  1625240 

4  1625656 

5  1625606, 1625607, 1625608, 1625686 

6  1625011, 1625822 

7  1625255 

8  1625776 

9  1625776 

12  1625255 

15  1625776 

16  1624783, 1625776, 1625822 

17  1625720, 1625822 

19  1625011 

20  1625822 

21  1625776, 1625822 

22  1625255 

25  1624835, 1625504, 1625836 

28  1625776 

29  1625606 

30  1624762 

31  1624860 

32  1624762, 1624905, 1624907 

33  1625520 

35  1625011, 1625504, 1625836 

36  1625514 

37  1625011 

42  1625011



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.

525625 O2 Worldwide Limited
2021 08 17 9, 35, 38

525627 O2 Worldwide Limited
2021 08 17 9, 35, 38

525624 O2 Worldwide Limited
2021 08 17 9, 35, 38

525626 O2 Worldwide Limited
2021 08 17 9, 35, 38

526376 Diageo Brands B.V.
2021 09 07 33

526371 Diageo Brands B.V.
2021 09 07 33

526370 Diageo Brands B.V.
2021 09 07 33

526373 Diageo Brands B.V.
2021 09 07 33

526368 Diageo Brands B.V.
2021 09 07 33

530996 BUSINESS ACCOUNTING OFFICE SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 09 22 35, 36

525792 BlackBerry Limited
2021 10 11 9, 35

531972 EPITECH GROUP S.p.A.
2021 11 09 5, 44

530615 Bittorrent Marketing GmbH
2021 11 10 35

530993 PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 11 08 33

531948 Alto de Casablanca S.A.
2021 11 16 33

530543 Smashburger IP Holder LLC
2021 11 16 35, 43, 45

530055 LANDOLL S.r.l.
2021 11 16 3



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

27/2021 
 
 

61 529778 
 
 

(510), (511) 30: Mąka i mieszanki mączne, 
płatki owsiane, żytnie, kukurydziane  
i sojowe, otręby, mieszanki ziaren zbóż, 
sezamu, słonecznika, siemienia lnianego, 
soi, suchy zakwas piekarski, dodatki  
piekarskie, posypki i dodatki smakowe do 
pieczywa, koncentraty w proszku chleba 
i pieczywa, koncentraty spożywcze, 
w tym półprodukty żywnościowe  
w proszku na bazie mąki zbożowej, takie 
jak kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizza, 
tortille oraz półprodukty żywnościowe 
w proszku na bazie skrobi, w tym placki 
ziemniaczane, ziemniaki puree,  
koncentraty zup, sosy do mięs, sosy 
pomidorowe i sałatkowe, panierki,  
przyprawy, koncentraty cukiernicze 
deserów i ciast w proszku, kremy deserowe, 
kremy do ciast i polewy w proszku, 
galaretki, budynie i kisiele w proszku, 
sosy do polewania deserów, preparaty 
usztywniające do bitej śmietany, dodatki 
i proszki spulchniające do pieczenia, 
aromaty do ciast inne niż oleje  
esencyjne, posypki dekoracyjne do 
ciast; 42: Analizy i badania laboratoryjne 
surowców i produktów oraz  
opracowywanie warunków  
technologicznych i recepturowanie  
składów wyrobów z zakresu  
piekarnictwa, cukiernictwa, koncentra-
tów spożywczych i gastronomii; 

(510), (511) 29: koncentraty zup,  
30: Mąka i mieszanki mączne, płatki 
owsiane, żytnie, kukurydziane  
i sojowe, otręby, mieszanki ziaren zbóż, 
sezamu, słonecznika, siemienia lnianego, 
soi, suchy zakwas piekarski, dodatki  
piekarskie, posypki i dodatki smakowe do 
pieczywa, koncentraty w proszku chleba  
i pieczywa, koncentraty spożywcze,  
w tym półprodukty żywnościowe  
w proszku na bazie mąki zbożowej, takie 
jak kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizza, 
tortille oraz półprodukty żywnościowe 
w proszku na bazie skrobi, w tym placki 
ziemniaczane, ziemniaki puree, sosy do 
mięs, sosy pomidorowe i sałatkowe, panier-
ki, przyprawy, koncentraty cukiernicze 
deserów i ciast w proszku, kremy  
deserowe, kremy do ciast i polewy w 
proszku, galaretki, budynie i kisiele  
w proszku, sosy do polewania deserów, 
preparaty usztywniające do bitej  
śmietany, dodatki i proszki spulchniające 
do pieczenia, aromaty do ciast inne niż 
oleje esencyjne, posypki dekoracyjne do 
ciast;  42: Analizy i badania laboratoryjne 
surowców i produktów oraz  
opracowywanie warunków  
technologicznych i recepturowanie skła-
dów wyrobów z zakresu piekarnictwa, 
cukiernictwa, koncentratów spożywczych 
i gastronomii; 

86
30 (wykaz klasowy)
42 (wykaz klasowy)

29 (wykaz klasowy)
30 (wykaz klasowy)
42 (wykaz klasowy) 

13/2021

123

1364249

1364249       (2020 11 02)
CFE: 03.01.25, 29.01.13       3, 5

1364249       (2020 11 02)
CFE: 03.01.25, 29.01.13       3, 5, 10

124 Wykaz klasowy: 3, 5 Wykaz klasowy 3, 5, 10

17/2007

89

925190

925190   MEMOTONIN         
                                               05,30

925190   MEMOTONIN 
CFE: 28.05.00                        05,30

91-92 Wykaz klasowy: 5,30 Wykaz klasowy: 5,30

2/2018

33

1381145

1381145   ULTIMATE  
(2017 02 28, 2016 09 06)
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.12 12

1381145   T ULTIMATE  
(2017 02 28, 2016 09 06)
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.12 12

34 Wykaz klasowy: 12 Wykaz klasowy: 12


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

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

	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec zgłoszenia znaku towarowego 
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej


