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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 28 marca 2022 r. Nr ZT13

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) 476450 (220) 2017 09 14
(731) MIASTO OPOLE, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu
(510), (511) 9 Urządzenia do transmisji dźwięku, dyski do re-
jestracji dźwięku i obrazu, ekrany fluoryzujące i projekcyjne, 
głośniki, złącza elektryczne, kasety video, komputery i kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, magnetofony i magneto-
widy, urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazu, nośniki 
do rejestracji dźwięku, odtwarzacze dźwięku i obrazu, tablice 
sterownicze i rozdzielcze, urządzenia projekcyjne, 35 Agen-
cje reklamowe, biura badania opinii, dystrybucja materiałów 
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, im-
presariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakre-
sie patronatu public relations, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 41 Organizacja i obsługa dyskotek, informacja 
o imprezach rozrywkowych, organizacja imprez karaoke, or-
ganizowanie i prowadzenie: koncertów, festiwali, konkursów, 
usługi orkiestrowe, rezerwacja miejsc na imprezy, widowiska 
rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, usługi studia 
nagrań, 42 Projektowanie dekoracji scenicznych.

(210) 476452 (220) 2017 09 14
(731) MIASTO OPOLE, Opole
(540) (znak słowny)
(540) KFPP w Opolu
(510), (511) 9 Urządzenia do transmisji dźwięku, dyski do re-
jestracji dźwięku i obrazu, ekrany fluoryzujące i projekcyjne, 
głośniki, złącza elektryczne, kasety video, komputery i kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, magnetofony i magneto-
widy, urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazu, nośniki 
do rejestracji dźwięku, odtwarzacze dźwięku i obrazu, tablice 
sterownicze i rozdzielcze, urządzenia projekcyjne, 35 Agen-
cje reklamowe, biura badania opinii, dystrybucja materiałów 
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, im-
presariat w działalności artystycznej, poszukiwania w zakre-
sie patronatu public relations, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 41 Organizacja i obsługa dyskotek, informacja 
o imprezach rozrywkowych, organizacja imprez karaoke, or-
ganizowanie i prowadzenie: koncertów, festiwali, konkursów, 
usługi orkiestrowe, rezerwacja miejsc na imprezy, widowiska 
rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo, usługi studia 
nagrań, 42 Projektowanie dekoracji scenicznych.

(210) 476454 (220) 2017 09 14
(731) MIASTO OPOLE, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
(510), (511) 9 urządzenia do transmisji dźwięku, dyski do re-
jestracji dźwięku i obrazu, ekrany fluoryzujące i projekcyjne, 
głośniki, złącza elektryczne, kasety video, komputery i kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, magnetofony i magne-
towidy, urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazu, no-

śniki do rejestracji dźwięku, odtwarzacze dźwięku i obrazu, 
tablice sterownicze i rozdzielcze, urządzenia projekcyjne, 
35 agencje reklamowe, biura badania opinii, dystrybucja 
materiałów reklamowych, działalność artystyczne, edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, impresariat w działalności 
artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatu public rela-
tions, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 organizacja 
i obsługa dyskotek, informacja o imprezach rozrywkowych, 
organizacja imprez karaoke, organizowanie i prowadzenie: 
koncertów, festiwali, konkursów, usługi orkiestrowe, rezerwa-
cja miejsc na imprezy, widowiska rozrywkowe, wystawianie 
spektakli na żywo, usługi studia nagrań, 42 projektowanie 
dekoracji scenicznych.

(210) 480190 (220) 2017 12 15
(731) KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Musli Chlebek
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych w postaci batonu, 30 batony musli, słody-
cze i wyroby cukiernicze w postaci batonu.

(210) 485233 (220) 2018 04 24
(731) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABS

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 silikony, kleje do celów przemysłowych, che-
miczne impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek 
ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i monta-
żu, kleje termotopliwe, chemiczne renowatory do silikonu, 
środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terako-
ty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do ka-
mieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt ce-
mentowych, kleje do płyt gipsowo- włóknowych, kleje 
do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, 
kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, za-
prawy montażowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, che-
miczne uszczelniacze kominkowe, chemiczne uszczelniacze 
poliuretanowe, inne niż farby środki hydroizolacyjne dwu-
składnikowe, inne niż farby środki hydroizolacyjne jedno-
składnikowe, śmieszanki gruntujące epoksydowe, spoiwa 
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epoksydowe, żywice syntetyczne w tubach, chemiczne do-
datki uszlachetniające do paliw, preparaty do lutowania rur 
miedzianych, pasty anaerobowe, lut miękki, pasta z cyną, 
topniki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, klej 
do PCV, kleje montażowe, spoiwo (kleje), rozpuszczalniki 
do farb, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu jako farby, koncentraty barwiące do farb, 
impregnaty do drewna i betonu jako farby, farby wewnętrz-
ne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, 
farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby 
przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, 
testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby 
epoksydowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, 
do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania 
podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, 3 środki czysz-
czące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmer-
glowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki 
do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, 
z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samocho-
dów, płyn czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, 
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca 
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, 
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, 
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc 
ścierny, 4 brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, ma-
zut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, 
smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samo-
chodowe, pasty poślizgowe do PCV, 6 metalowe materiały 
budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary 
metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalo-
we łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki 
do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki 
metalowe, belki stropowe metalowe, blacha metalowa, bo-
azeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokry-
cia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut 
naciągowy metalowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe 
do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie me-
talowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe 
dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalo-
we, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okła-
dziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, 
palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pier-
ścienie nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe 
metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty 
metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe meta-
lowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki 
sufitowe metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalo-
we, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminio-
we, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siatką metalo-
we do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy pod-
tynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do do-
ciepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety 
zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, 
rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłuża-
cze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe 
i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy 
ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy meta-
lowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i za-
mknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, 
rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające kon-
strukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, 
linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasu-
wy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki 
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, 
wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne 
metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki meta-

lowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, 
akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, 
siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe ocynkowane, 
drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędzio-
we metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
drobnego sprzętu budowlanego, cyna, skrzynki narzędzio-
we metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, 
organizery narzędziowe metalowe, kotwy do wbijania meta-
lowe, kotwy o specjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki 
metalowe z wkrętem, kotwy metalowe, wkręty metalowe, 
śruby metalowe, podkładki metalowe, nakrętki metalowe, 
haki metalowe, karabińczyki metalowe, bloczki metalowe, 
pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski metalowe, 
klamry metalowe, złączki metalowe, szekle metalowe, napi-
nacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, 
opaski zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa metalowa, 
rury rynnowe metalowe, metalowe osłony rewizyjne ścia-
nek, zszywki tapicerskie, prefabrykaty zbrojarskie, studzienki 
odwodnieniowe metalowe, kratki metalowe, pokrywy meta-
lowe, denka studzienek metalowe, drzwi metalowe, okna me-
talowe, drzwi przeciwpożarowe metalowe, ościeżnice meta-
lowe, wiadra metalowe do użytku w pracach budowlanych, 
7 narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym, końcówki 
do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe 
do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, drukarki 3D, elek-
trody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świ-
dry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory klapo-
we, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lu-
townice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektrycz-
ne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicz-
nym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych 
do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urzą-
dzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia 
elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malar-
skie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły 
- części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, 
pistolety do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pi-
stolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkar-
skie, pistolety do rapowania, pistolety do gwoździ, pistolety 
do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne, 
pompy - jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki - na-
rzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elek-
tryczne, sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, 
lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki 
do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne, świdry mecha-
niczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce 
drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia 
i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do beto-
nu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, mło-
ty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzenio-
we, wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kąto-
we, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, 
wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki 
pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe do su-
chej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki 
elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynar-
ki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki 
tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, 
pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki 
ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunk-
cyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcu-
chowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne nożyce do bla-
chy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, 
szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulato-
rowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki 
do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycz-
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nym, strugi stołowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze 
warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwer-
salne, agregaty prądotwórcze proste, agregaty prądotwór-
cze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki 
do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podno-
śniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, 
wyciągarki elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory 
olejowe i kompresory bezolejowe stosowane w budownic-
twie, pistolety do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, 
smarownice, wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, 
klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pisto-
lety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, fil-
try do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, spawarki 
wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawal-
nicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia 
do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie me-
chanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze 
o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki 
elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, 
kompresory, maszyny ogrodnicze spalinowe i elektryczne, 
części zamienne i akcesoria do urządzeń ogrodniczych, tar-
cze cierne do maszyn, zszywacze elektryczne, piły otworni-
ce, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny, 8 narzędzia 
o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, 
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty - części narzędzi ręcznych, 
dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, 
mieszadła, ostrzałki do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty 
wiertarskie i adaptory, tarcze do krążków ściernych, ściernice 
i zdzieraki, diamenty szklarskie jako części narzędzi, frezy, 
uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty montażowe 
do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice, ima-
dła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw klu-
czy nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych 
z grzechotką w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, 
redukcje do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasad-
kowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, prze-
dłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, 
klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, ze-
stawy kluczy Oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy 
kluczy Oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klu-
cze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy na-
stawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasad-
ki Spline, nasadki długie, końcówki Tone na nasadce, koń-
cówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, 
końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw 
nasadek Tone, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasa-
dek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek 
i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, 
klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sze-
ściokątne, klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uni-
wersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie 
otwarte, klucze do świec, klucze trzpieniowe krótki, klucze 
trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrau-
liczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze 
hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur na-
stawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, 
kosiarki ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusar-
skie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolar-
skie, młotki murarskie, młotki blacharskie, młotki bezodrzuto-
we, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, 
zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny pierścieniowe 
do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów 
do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkręta-
ki z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, 
wkrętaki z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wy-
dłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce 
do izolacji, szczypce do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce 

uniwersalne, szczypce boczne, szczypce długie, szczypce 
zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki czołowe, szczyp-
ce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, 
szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, ob-
cinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki 
proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny 
do paneli, nitownice boczne, nitownice dwupołożeniowe, 
dobijaki do gwoździ, wybijaki, zestawy wybijaków, dziurka-
cze do skór, przymiary liniowe, kątowniki, kątomierze stolar-
skie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki da-
chowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy 
miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski do drewna, dłuta 
półokrągłe do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, 
zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, 
ostrza do zdzieraków ostrza do strugów, ściski stolarskie sprę-
żynowe, ściski stolarskie śrubowe, ściski sprężynowe C, ściski 
typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki 
do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu futryn, 
dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet za-
cisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze 
tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termicz-
ne, spoiwa do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze 
do rur, obcinaki do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, 
noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamy-
wanym, ostrza trapezowe-zapas, ostrza haki-zapas, ostrza 
odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, 
do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym, noże 
do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrą-
głe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia 
blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wy-
ciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce 
monterskie, noże wielofunkcyjne, noże do wełny mineralnej, 
obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaci-
skacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze 
ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły 
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia 
ręczne do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifier-
skie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do meta-
lu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w ze-
stawie, wiertła otwornice do drewna w zestawie, wiertła 
otwornice do betonu z wolframem w zestawie, wiertła 
do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, 
ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe, 
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły grzbiet-
nice, piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne, pojedyn-
czo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki 
do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolar-
skie, osełki do ostrzenia, elektrody spawalnicze, druty spa-
walnicze, zaciski do przewodów, uchwyty elektrodowe, zaci-
ski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła, narzędzia 
glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, 
mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malar-
skie, kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, 
szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, 
urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik 
do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, ze-
staw piła plus skrzynka uciosowa, piła kątowa, pistolety 
do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania kleju, wkła-
dy klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili do płyt 
gipsowo- kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce bocz-
ne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus 
końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki 
do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalo-
we, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, 
zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręcz-
ne, narzynki ręczne, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, 
ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robo-
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cze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zesta-
wy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przy-
rządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, 
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekie-
ry, trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do gra-
bi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzon-
kiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzę-
dzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne 
ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipso-
wo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w pły-
tach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił 
do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, 
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe 
do metalu, piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły 
do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki ucio-
sowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betono-
wych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, 
brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, 
strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartono-
wych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków 
w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do mon-
tażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, 
końcówki mieszające, tuleje siatkowe, szpilki do kotew che-
micznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otwo-
rów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, 
narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, maszyny ręczne 
do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, nożyce 
do rur z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe 
do gilotyny, rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, 
otwornice do glazury plus pilnik jako zestaw, wycinarki 
do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do gla-
zury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek gumowy glazur-
niczy, fugownica silikonem, zdzierak do fug, paca do spoino-
wania płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy 
glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zęba-
ta, mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, 
wyciskacze otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykli-
ny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, 
pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plasti-
kowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, 
pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki, zapasy do pac 
z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchnio-
we, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malar-
skie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpa-
chelki, ręczne zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-karto-
nowych, wycieraczki do wycierania okien, 9 alarmy, alarmy 
antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, 
czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji 
gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki 
do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elek-
tryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, ga-
śnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki 
elektryczne, gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycz-
nych, zestawy gniazd elektrycznych, zestawy włączników 
elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakiet-
ki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakiet-
ki do włączników, osłony do gniazd, osłony do włączników, 
kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki 
drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewo-
dów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, 
odzież ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki 
bezpieczeństwa, szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice 
spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, 
przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodo-
we, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary prze-
ciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe, próbniki 
elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, odzież 

ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, 
nauszniki ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do od-
dychania, maski przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanni-
ki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, 
odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory ciśnie-
nia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, poziomi-
ce, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe, poziomice 
laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, 
lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy 
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościo-
mierze, wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspek-
cyjne, instalacja odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, 
taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, 
poziomnice, kątownice budowlane, kątownice nastawne, 
łaty murarskie z poziomicą, poziomnica do fug, obuwie 
ochronne, czapki ochronne, wkładki do butów roboczych, 
okablowane liny i taśmy elektryczne, 11 lampy oświetlenio-
we, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, 
oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane - ha-
logeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy bu-
dowlane - świetlówki, lampy budowlane ze statywem - świe-
tlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pie-
ców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki 
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, 
wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, 
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, 
grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia 
i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły 
grzewcze, krany, lampy oświetleniowe, miski klozetowe, 
płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny 
łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia 
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetle-
niowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki sa-
mochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elek-
tryczne, filtry powietrza, zbiorniki na wodę, 12 taczki, wózki 
transportowe, wózki akumulatorowe, koła do wózków trans-
portowych, wycieraczki samochodowe, pokrowce na tapi-
cerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, fote-
liki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opo-
ny, felgi, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodo-
we, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeń-
stwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, 
linki holownicze, rampy najazdowe, paski klinowe, pasy roz-
rządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, pompki 
do pompowania opon, 16 taśmy papierowe, taśmy pakowe 
zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki pa-
pierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch 
w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojaz-
dów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie 
specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zesta-
wy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw 
malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjal-
ne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy ku-
wet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą 
do malowania narożników, do malowania krawędzi, do ma-
lowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malar-
skich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy 
malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, 
zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma ma-
larska, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus 
pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, 
zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus trzy wałki plus 
mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, 
rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła kartono-
we, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 17 folie 
malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucz-
nych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, 
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taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samo-
przylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i sa-
moprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub 
biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy nie-
metalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy 
malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym 
przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania 
i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabu-
dowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pra-
cach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki 
do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy 
uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izola-
cyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucz-
nych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, 
węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw 
owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, węże ciśnieniowe, 
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami, 
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi 
i gipsowo-kartonowymi, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy 
uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające do wody 
i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi 
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa 
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z poli-
chlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy 
z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub miesza-
nych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy 
i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych 
i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty 
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, ta-
śmy i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykony-
wania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, 
fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy 
z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie 
szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-
-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, ta-
śmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt 
gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipso-
wo- kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, ta-
śmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy 
przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy 
z wkładką aluminiową, metalową, plastikową, taśmy z oło-
wiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie 
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie bu-
dowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura bu-
dowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, 
papier zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, 
maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelnia-
jące, niemetalowe złączki do węży, 18 parasole ogrodowe, 
19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe 
niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i we-
wnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątow-
niki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do insta-
lacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki nie-
metalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumicz-
ne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murarskie, 
młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony 
do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia nie-
metalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, 
tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy da-
chów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, nie-
metalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemeta-
lowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe 
dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy do przycinania 
tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe z rączką 
do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki tra-

serskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur mu-
rarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążą-
ce do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumicz-
ny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne 
i barwiące, membrany izolacyjne do celów budowlanych, 
panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gip-
su, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, 
usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla 
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budow-
lanych, masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budow-
lane, mieszadła ręczne, pojemniki do celów budowlanych, 
kielnie murarskie, kielnie kątowe do narożników, kielnie fugo-
we, rajberki, rajberki ząbkowane, czerpaki, masy szpachlowe 
i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie goto-
we do użytku, masy dyspersyjne, masy - szpachle dekarskie, 
preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne do da-
chów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gła-
dzie na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlo-
we i gładzie do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, 
gips budowlany, gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki 
zwijane, pasty poślizgowe i pasty do gwintów stosowane 
w pracach budowlanych, kit sanitarny do celów budowla-
nych, taśmy teflonowe do użytku w pracach budowlanych, 
masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, tynki 
wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrz-
ne cementowo- wapienne ręczne i maszynowe, tynki we-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki ze-
wnętrzne mineralne, tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki ze-
wnętrzne silikatowe, prefabrykowane elementy niemetalo-
we, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, 
asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty 
gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włókna-
mi, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty 
na ściany i sufity wewnętrzne, płyty na ściany i sufity ze-
wnętrzne, płyty na podłogi, płyty wodoodporne, płyty 
ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzy-
małości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG, płyty spe-
cjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy 
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozy-
towych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy 
i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych 
stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompozy-
towych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstyl-
nymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozo-
wym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe 
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyj-
ne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe 
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, masy 
szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropia-
nowe, płyty piankowe, powłoki antykorozyjne, powłoki ela-
styczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury 
kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki 
ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania me-
bli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlo-
rokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, 
rynny z tworzyw sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, 
pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane 
w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, 
cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki 
wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki komór-
kowe, bloczki, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadpro-
ża, mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, ce-
ment, zaprawa gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian 
fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, 
styropian wodoodporny, wełna mineralna, siatka podtynko-
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wa, niemetalowe kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków 
niemetalowe, niemetalowe listwy i profile przyokienne, za-
prawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, 
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki 
samopoziomujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe 
niemetalowe, wieszaki profili niemetalowe, łączniki sufitowe 
niemetalowe, profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, 
kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile 
niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe 
do dociepleń, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bi-
tumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitu-
miczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, 
membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dacho-
wych, rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny dachowe 
niemetalowe, wloty niemetalowe, mufy, kolanka, trójniki, na-
rożniki i osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki i złączki 
rynnowe oraz mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe, 
kanały odwodnieniowe niemetalowe, siatki plastikowe, masy 
naprawcze do użytku w budownictwie, akryle stosowane 
w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyj-
ne, fugi cementowe, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, 
podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, kratki 
ściekowe niemetalowe, domy drewniane do montażu, altany 
drewniane, osłony posesji drewniane, płoty drewniane, per-
gole drewniane, pawilony ogrodowe drewniane, drzwi wej-
ściowe niemetalowe, drzwi gospodarcze niemetalowe, 
ościeżnice niemetalowe, okna z tworzyw sztucznych, okna 
drewniane, okna dachowe drewniane, świetliki jako okna 
z drewna, parapety drewniane, pasy, gumy, gumy ściągające 
do stosowania w pracach budowlanych, podkładki filcowe 
pod urządzenia budowlane, 20 drabiny drewniane, drabiny 
z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akce-
soria meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewnia-
ne, stoły, krzesła, stoły do tapetowania, kołki rozporowe pla-
stikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drew-
niane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, 
kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe pla-
stikowe, opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylonowe, 
nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystan-
sowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania pły-
tek, listwy do klinkieru, zgarniacze wody, pokrowce na ubra-
nia, 21 szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średni-
cach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżnio-
we z pompką, zmiotki, mopy, wiadra plastikowe, konewki, 
szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze 
do podlewania upraw i trawnika, kosze na odpady, kije tele-
skopowe do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra 
z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła segregatorowe, pudła 
tekstylne, kosze, koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokry-
wy stosowane w pracach budowlanych, szczotki do zamia-
tania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku 
domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szo-
rowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastiko-
we i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, po-
jemniki na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, czyścik 
do miedzi, 22 liny, linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki 
stosowane w pracach budowlanych, pasy transportowe nie-
metalowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, złączki 
niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, niemetalo-
we taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy 
niemetalowe dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucz-
nych używane jako folie malarskie, 25 gumofilce, kalosze, 
skarpety, 35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, 
sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z nastę-
pującymi towarami, takimi jak: silikony, kleje do celów prze-
mysłowych, chemiczne impregnaty do drewna i do betonu, 

kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje do re-
peracji i montażu, kleje termotopliwe, chemiczne renowato-
ry do silikonu, środki chemiczne do renowacji fug, kleje 
do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do mar-
muru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo- kartonowych, 
kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo- włókno-
wych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny 
mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje mon-
tażowe, zaprawy montażowe, chemiczne uszczelniacze de-
karskie, chemiczne uszczelniacze kominkowe, chemiczne 
uszczelniacze poliuretanowe, inne niż farby środki hydroizo-
lacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby środki hydroizolacyj-
ne jednoskładnikowe, mieszanki gruntujące epoksydowe, 
spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne w tubach, che-
miczne dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty do luto-
wania rur miedzianych, pasty anaerobowe, lut miękki, pasta 
z cyną, topniki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, klej 
do PCV, kleje montażowe, spoiwo (kleje), rozpuszczalniki 
do farb, farby, farby w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty 
do drewna i betonu jako farby, koncentraty barwiące do farb, 
impregnaty do drewna i betonu jako farby, farby wewnętrz-
ne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, 
farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby 
przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, 
testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby 
epoksydowe, środki do gruntowania tynków gipsowych, 
do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt 
gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania 
podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, środki czysz-
czące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmer-
glowy, papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki 
do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, 
z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samocho-
dów, płyn czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, 
papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca 
ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne na rzep, 
krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, 
dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc 
ścierny, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, 
koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary 
przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodo-
we, pasty poślizgowe do PCV, metalowe materiały budowla-
ne, metalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, 
drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki 
do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstruk-
cji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, 
belki stropowe metalowe, blacha metalowa, boazeria meta-
lowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe 
metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy 
metalowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstruk-
cji suchej zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoź-
dzie, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe dla budow-
nictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady 
kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalo-
we, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transpor-
towe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie nagwinto-
wane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, po-
jemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty 
metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufi-
towe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe meta-
lowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki 
do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile me-
talowe do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do docie-
pleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe 
metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, kla-
py, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrzne 
metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania 
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metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowla-
ne metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, 
przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe 
metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia 
ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalo-
we, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, 
pręt, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki me-
talowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, 
ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki 
metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalo-
we, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, 
łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki 
łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby 
hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe 
do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe meta-
lowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy 
i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemni-
ki metalowe do przechowywania drobnego sprzętu budow-
lanego, cyna, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki na-
rzędziowe przenośne metalowe, organizery narzędziowe 
metalowe, kotwy do wbijania metalowe, kotwy o specjal-
nym przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrętem, 
kotwy metalowe, wkręty metalowe, śruby metalowe, pod-
kładki metalowe, nakrętki metalowe, haki metalowe, karabiń-
czyki metalowe, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, 
kausze metalowe, zaciski metalowe, klamry metalowe, złącz-
ki metalowe, szekle metalowe, napinacze metalowe, za-
wleczki metalowe, krętliki metalowe, opaski zaciskowe meta-
lowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe metalo-
we, metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, 
prefabrykaty zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalo-
we, kratki metalowe, pokrywy metalowe, denka studzienek 
metalowe, drzwi metalowe, okna metalowe, drzwi przeciw-
pożarowe metalowe, ościeżnice metalowe, wiadra metalo-
we do użytku w pracach budowlanych, narzędzia i maszyny 
o napędzie elektrycznym, końcówki do wiertarek, brzeszczo-
ty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, 
diamenty szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawa-
jących, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silni-
ki i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, kor-
by, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elek-
tryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elek-
tryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne, 
ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropiano-
wych, ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mie-
szania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt 
styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, 
bezpowietrzne pompy tłokowe, piły - części maszyn, piły 
łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytła-
czania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące 
klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety 
do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowa-
nia powierzchni, podnośniki mechaniczne, pompy - jako ma-
szyny, podnośniki maszyn, przecinaki - narzędzia o napędzie 
innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny 
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, 
końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transfor-
matorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spy-
charki, szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki 
elektryczne, ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wier-
tarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, be-
toniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, 
przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty 
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezuda-
rowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, 
wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatoro-
we, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze uda-

rowe, wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne 
mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wy-
rzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki 
stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiar-
ki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wy-
sięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe 
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecina-
ki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabli-
ste, elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki 
taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szli-
fierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szli-
fierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, 
strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe, frezarki, szli-
fierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemy-
słowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze pro-
ste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów 
elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośni-
ki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydraulicz-
ne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, przewody roz-
ruchowe, kompresory olejowe i kompresory bezolejowe 
stosowane w budownictwie, pistolety do malowania, pisto-
lety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki pneuma-
tyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pisto-
lety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szli-
fierki pneumatyczne, zawory, filtry do prac budowlanych, 
spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty 
spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne 
i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót bu-
dowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia me-
talu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycz-
nym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalino-
we, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, maszyny 
ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akce-
soria do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, 
zszywacze elektryczne, piły otwornice, filtry olejowe, zszy-
wacze, odsysacze do cyny, narzędzia o napędzie ręcznym, 
wiertarki ręczne, regały narzędziowe, cęgi do cięcia drutu, 
brzeszczoty - części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta i szpicaki, 
fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki 
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, 
tarcze do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty 
szklarskie jako części narzędzi, frezy, uchwyty montażowe 
do przewodów, uchwyty montażowe do rur, złącza ciesiel-
skie, dźwignie, grabie, gwintownice, imadła, klucze nastaw-
ne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy nasadowych 
z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 
w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje 
do kluczy nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, 
przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki 
do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze 
oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy 
kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte, zestawy kluczy 
Oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze pła-
sko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, 
nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, 
nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline 
na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki 
imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek 
Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, 
zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klu-
cze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, 
zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klu-
cze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klu-
cze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze 
do świec, klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe dłu-
gie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlato-
ra, klucze hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do ar-
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matury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrau-
liczne hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne, młotki 
ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniar-
skie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, 
młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, 
młotki spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, 
trzonki do młotków, kliny pierścieniowe do trzonków, kliny 
płaskie do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety 
narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki z grzechotką z róż-
nymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki z końców-
kami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste bu-
dowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce 
do rur, szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczyp-
ce boczne, szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce 
spawalnicze, obcinaki czołowe, szczypce tynkarskie, szczyp-
ce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek 
telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli mie-
dzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, za-
ginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice 
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, 
wybijaki, zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary 
liniowe, kątowniki, kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, 
kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary 
składane, miarki zwijane, taśmy miernicze, szczelinomierze, 
dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe do drewna, zestaw 
dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, 
zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza 
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śru-
bowe, ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie na-
rożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw 
rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, kom-
plet zacisków typu C, komplet zacisków typu F, zszywacze 
ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicerskie, zszywki mecha-
niczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa do spawania opa-
larką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki do rur mie-
dzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezo-
wym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-za-
pas, ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże spe-
cjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet 
z ostrzem okrągłym, noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, 
noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, no-
życzki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce 
proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wy-
ciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne, 
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi 
montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręcz-
ne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, 
zestawy lakiernicze, piły ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki 
uciosowe, strugi, narzędzia ręczne do szlifowania, świdry 
jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze 
do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, 
wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice 
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wol-
framem w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, 
kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mo-
cujące, profile metalowe, gwoździe, śruby, kołki, klucze, młot-
ki, śrubokręty, piły grzbietnice, piły do drewna mokrego, 
gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zestawach, nitownice, 
lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zesta-
wy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody 
spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do przewodów, 
uchwyty elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła 
do gresu, płytek i szkła, narzędzia glazurnicze o napędzie 
ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, 
noże do cięcia płytek, wałki malarskie, kuwety malarskie, 
skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, 
kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania 

kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki 
uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka 
uciosowa, piła kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pi-
stolety do dozowania kleju, wkłady klejowe do pistoletu, ob-
cęgi do zaciskania profili do płyt gipsowo-kartonowych, ob-
cęgi, kombinerki, szczypce boczne, wkrętaki płaskie, wkrętaki 
krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkręta-
ków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elektrycznych, 
młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pil-
niki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, 
uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręczne, narzynki ręczne, 
wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szabli-
stych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektrona-
rzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy narzędzi mu-
rarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania 
prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania 
gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do sie-
kiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle 
z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek 
do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-
-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, 
łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartono-
wych, przyrządy do wycinania otworów w płytach gipsowo-
-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu, 
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąko-
wa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły 
płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-
-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki 
uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły ja-
pońskie, piły ukosowe, brzeszczoty do pił, brzeszczoty 
z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty 
do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-ze-
stawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kar-
tonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogo-
wych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, 
tuleje siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwinto-
wane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmu-
chiwania zwiercin, śruby rzymskie, narzędzia i maszyny o na-
pędzie ręcznym, maszyny ręczne do obróbki drewna, obci-
naki do rur miedzianych, nożyce do rur z tworzyw, gilotyny 
do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny, rysiki, obcęgi 
do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury plus pil-
nik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa 
do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazur-
nicze, młotek gumowy glazurniczy, fugownica silikonem, 
zdzierak do fug, paca do spoinowania płytek, wałek kolcza-
sty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, 
kielnia, paca z gumą, rajberka zębata, mieszadło, kratka, kółka 
do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze otwarte, szczotki 
druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe 
z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe, pace 
styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną 
z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wy-
kładziną z hydrogąbki, zapasy do pac z okładzinami, pace 
do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasado-
we, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpa-
chle ząbkowane do kleju, multiszpachelki, ręczne zdzieraki 
aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki 
do wycierania okien, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alar-
my pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, 
wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze la-
serowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewo-
dy elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektrycz-
ne, kable elektryczne, włączniki elektryczne, gniazda elek-
tryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd 
elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody 
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do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, 
czujniki mchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, 
osłony do gniazd, osłony do włączników, kolektory słonecz-
ne, ogrodzenia zelektryfikowane, pachołki drogowe, skrzynki 
rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, 
zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież ochronna, osło-
ny twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa, szelki 
do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombine-
zony ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i rozgałęzia-
cze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samo-
chodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki 
ostrzegawcze odblaskowe, próbniki elektryczne, tablice in-
formacyjne podświetlane, odzież ochronna malarska, kami-
zelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki ochronne, okula-
ry i gogle ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpy-
łowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłuża-
cze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabnia-
cze, prostowniki, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, 
suwmiarki elektroniczne, poziomice, poziomice elektronicz-
ne, poziomice laserowe, poziomice laserowe krzyżowe, lase-
ry płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor 
laserowy, termodetektor, statywy do urządzeń laserowych, 
niwelatory optyczne, wilgotnościomierze, wagi ręczne, ka-
mery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja odgro-
mowa, rejestratory obrazu pojazdu, taśmy miernicze, suw-
miarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice 
budowlane, kątownice nastawne, łaty murarskie z poziomi-
cą, poziomnica do fug, obuwie ochronne, czapki ochronne, 
wkładki do butów roboczych, okablowane liny i taśmy elek-
tryczne, lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halo-
genowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, 
lampy budowlane - halogeny, lampy budowlane ze staty-
wem-halogeny, lampy budowlane - świetlówki, lampy bu-
dowlane ze statywem - świetlówki, aparatura i urządzenia 
chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, 
bojlery, instalacje i grzejniki centralnego ogrzewania, apara-
tura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje 
do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia bez-
pieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natrysko-
we, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, 
miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy 
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrze-
wacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wenty-
lacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła, za-
sobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille 
i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka 
do nawodniania, opalarki elektryczne, filtry powietrza, zbior-
niki na wodę, taczki, wózki transportowe, wózki akumulato-
rowe, koła do wózków transportowych, wycieraczki samo-
chodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową pokrowce 
na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapal-
niczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe, 
bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodo-
we, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, 
nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe, 
paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamul-
cowe, kołpaki, pompki do pompowania opon, taśmy papie-
rowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki 
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista 
w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, 
naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie 
z rączką walki malarskie specjalne do narożników, do rur, 
do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek 
z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek 
z rączką wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kol-
cami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy ma-
larskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do ma-

lowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, 
rączki do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rącz-
ka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką 
plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek 
z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie: kuweta plus 
wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus 
dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka 
plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy 
pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kred-
ki, pudła kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac 
malarskich, folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie 
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, 
papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownic-
twie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, ta-
śmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, 
medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien 
i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe ta-
śmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy 
malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy pianko-
we do wyciszania i izolowania, taśmy piankowe stosowane 
przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego 
do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, 
worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy 
malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izola-
cyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne 
z tworzyw sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń 
w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki 
okienne przeciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, 
węże ciśnieniowe, masy spoinowe do zapełniania przestrze-
ni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi, 
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, uszczelniacz 
ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy 
uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, taśmy 
zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojące-
go, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach bu-
dowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane 
do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z two-
rzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gip-
sowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, 
z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budow-
lanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy 
i płachty z włókniny, taśmy i płachty z włókna szklanego 
przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy 
i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane 
do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidzia-
ne do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zapra-
wach gipsowych, gipsowo- wapiennych, w zaprawach mu-
rarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izola-
cyjne, taśmy łączeniowe płyt gipsowo- kartonowych, taśmy 
narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczel-
niająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, ta-
śmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające 
podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plasti-
kową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekar-
skie, siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rol-
kach, folie budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, 
tektura budowlana izolacyjna, folia okienna samoprzylepna 
w rolkach, papier zbrojony, taśmy uszczelniające, pianki poli-
uretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje 
uszczelniające, niemetalowe złączki do węży, parasole ogro-
dowe, niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łącze-
niowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych 
i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, 
kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki 
do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporni-
ki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bi-
tumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy 



Nr  ZT13/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką, młotki murar-
skie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, 
trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania nie-
metalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbroje-
nia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty bu-
dowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe ele-
menty dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne da-
chów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, 
niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki nie-
metalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy 
do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki docisko-
we z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, 
sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, 
sznur murarski, żyłka murarska, filc dla budownictwa, mate-
riały wiążące do produkcji brykietów, masy bitumiczne, grunt 
bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, 
ochronne i barwiące, membrany izolacyjne do celów bu-
dowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, 
kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, 
maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemeta-
lowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane 
do prac budowlanych, masy gipsowe gotowe do użytku, 
mieszadła budowlane, mieszadła ręczne, pojemniki do ce-
lów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie kątowe do na-
rożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane, czer-
paki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy 
szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, 
masy - szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, 
powłoki ochronne do dachów, masy do renowacji dachów, 
masy szpachlowe i gładzie na tynki gipsowe i gipsowo- wa-
pienne, masy szpachlowe i gładzie do płyt gipsowo-karto-
nowych, do płyt z perlitu, gips budowlany, gips szpachlowy, 
miarki drewniane, miarki zwijane, pasty poślizgowe i pasty 
do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitar-
ny do celów budowlanych, taśmy teflonowe do użytku 
w pracach budowlanych, masy gipsowe zbrojone, tynki gip-
sowe ogniochronne, tynki wewnętrzne gipsowe ręczne 
i maszynowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki 
zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne, tynki ze-
wnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki ze-
wnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, prefabry-
kowane elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne stoso-
wane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, pły-
ty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo- włókninowe, płyty 
gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty 
budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity wewnętrzne, 
płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi, płyty 
wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane 
o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty aku-
styczne, płyty RTG, płyty specjalne, płyty sufitowe, profile 
tarasowe niemetalowe, taśmy do spoinowania płytek cera-
micznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie 
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stoso-
wane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych 
i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie, 
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, 
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub 
bawełnianym lub wiskozowym do użytku w budownictwie, 
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy nie-
metalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy 
ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane 
w budownictwie, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-
-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki an-
tykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki 
i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki 
do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, na podło-

gi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne na posadzki 
i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpa-
chlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw sztucznych, 
styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy 
drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemeta-
lowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pu-
staki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki 
betonowe, bloczki komórkowe, bloczki, płytki szamotowe, 
płytki kominkowe, nadproża, mineralne płyty izolacyjne 
z betonu komórkowego, cement, zaprawa gotowa, wapno, 
piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, 
styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna 
mineralna, siatka podtynkowa, niemetalowe kołki do termo-
izolacji, kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe li-
stwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu 
i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki napraw-
czo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki 
epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili 
niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian 
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnico-
wych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, na-
rożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, papa podkłado-
wa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitu-
miczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, 
płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kaleni-
ce, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe 
plastikowe, rynny dachowe niemetalowe, wloty niemetalo-
we, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe nie-
metalowe, zaślepki i złączki rynnowe oraz mocowania i sta-
bilizatory rynny niemetalowe, kanały odwodnieniowe nie-
metalowe, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku 
w budownictwie, akryle stosowane w pracach budowla-
nych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, 
tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, 
płyty, deski podesty tarasowe, kratki ściekowe niemetalowe, 
domy drewniane do montażu, altany drewniane, osłony po-
sesji drewniane, płoty drewniane, pergole drewniane, pawi-
lony ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe niemetalowe, 
drzwi gospodarcze niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, 
okna z tworzyw sztucznych, okna drewniane, okna dachowe 
drewniane, świetliki jako okna z drewna, parapety drewnia-
ne, pasy, gumy, gumy ściągające do stosowania w pracach 
budowlanych, podkładki filcowe pod urządzenia budowla-
ne, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza 
meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki ścien-
ne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły do tape-
towania, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozpo-
rowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki nieme-
talowe, skrzynki drewniane, kołki rozporowe plastikowe 
z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, opaski ślimakowe 
niemetalowe, opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, 
krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty 
magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru, 
zgarniacze wody, pokrowce na ubrania, szczotki, szczotki 
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemni-
ka, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, zmiotki, 
mopy, wiadra plastikowe, konewki, szufelki, szufle, ściągaczki 
do wody, donice, zraszacze do podlewania upraw i trawnika, 
kosze na odpady, kije teleskopowe do prac domowych i ma-
larskich, kuwety, wiadra z rolkami, skrzynki plastikowe, pudła 
segregatorowe, pudła tekstylne, kosze, koszyki, pojemniki 
składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pracach budowla-
nych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemy-
słowe, miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus 
szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, 
kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, 
ścierki do podłogi, pojemniki na odpady, wełna stalowa, 
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miotły stalowe, czyścik do miedzi, liny, linki, sznury, sznurki, 
sznurki rolnicze, żyłki stosowane w pracach budowlanych, 
pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowa-
ne w transporcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznury 
ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowla-
nych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufi-
towych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, pokry-
cia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, gu-
mofilce, kalosze, skarpety, 37 budowa domów, budowa 
obiektów przemysłowych, usługi remontów i renowacji 
obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych oraz pa-
wilonów, sklepów targowych, nadzór budowlany, izolowanie 
budynków, malowanie pomieszczeń, tynkowanie, monto-
wanie rusztowań, montaż instalacji grzewczych i wodno-ka-
nalizacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

(210) 490176 (220) 2018 09 05
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(558) (znak kolor/kolory)
(540) 

(531) 29.01.01
(571) opis znaku: 100% Magenta z Triady; wartości według 

palety koloru CMYK: 0/100/0/0; wartości RGB 266/0/122
(510), (511) 4 energia elektryczna, 36 pośrednictwo w za-
kresie zawierania umów dotyczących dostarczania energii 
elektrycznej, 39 usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej, magazynowanie i przechowywanie 
energii elektrycznej, zaopatrywanie w energię elektryczną, 
40 wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej.

(210) 498343 (220) 2019 04 05
(731) BOOKING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) BOOKING SOLUTIONS
(510), (511) 35 marketing internetowy, doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji 
i marketingu, kampanie marketingowe, prowadzenie badań 
opinii publicznej, opracowywanie ankiet opinii publicznej, in-
formacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, 
przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże 
opinii publicznych, informacja marketingowa, usługi marke-
tingowe, marketing dotyczący promocji, reklama i marketing, 
analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji 
marketingowej, prowadzenie badań marketingowych, przy-
gotowywanie planów marketingowych, planowanie strategii 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, 
udostępnianie raportów marketingowych, projektowanie 
badań marketingowych, analiza trendów marketingowych, 
opracowywanie ankiet marketingowych, pomoc w zakresie 
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, 
doradztwo w zakresie marketingu, porady w zakresie marke-
tingu, analiza w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące za-

rządzania marketingowego, ocena statystyczna danych mar-
ketingowych, badania rynku i badania marketingowe, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe 
i marketingowe online, usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usłu-
gi w zakresie pozycjonowania marki, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, 41 usługi pisania blogów, publikowanie dro-
gą elektroniczną, publikowanie recenzji, kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, wykłady na temat 
umiejętności marketingowych, wydawanie przewodników 
turystycznych, 42 tworzenie stron internetowych, projekto-
wanie stron internetowych, aktualizowanie stron interneto-
wych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem 
stron internetowych, projektowanie wizytówek, projekto-
wanie portali sieciowych, programowanie oprogramowania 
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów 
internetowych, opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw 
i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, hosting portali 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania 
do blogów, hosting blogów.

(210) 501113 (220) 2019 06 13
(731) WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESZŁO!

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma 
[periodyki], gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], pod-
ręczniki [książki], publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, 
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowy-
wanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyj-
ne, marketing, produkcja filmów reklamowych, publikowanie 
tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja 
i zarządzanie profesjonalnym biurem redakcyjnym strony in-
ternetowej i biura turystycznego, public relations, zarządzanie 
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biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców usług turystycz-
nych, sprzedaż detaliczna on-line obejmująca: prasę, broszury, 
książki i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły 
spożywcze, napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 te-
lekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), 
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, transfer strumieniowy danych, transmisja 
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmi-
sja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, 
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi związane 
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyj-
ne], świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne obejmują-
ce: prowadzenie transmisji przez Internet, emisja programów 
radiowych, emisja radiowa, emisja programów audiowizu-
alnych, emisja programów audiowizualnych rozrywkowych, 
39 sprzedaż biletów na wycieczki turystyczne, 41 udostęp-
nianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony interneto-
wej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie 
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośred-
nictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji 
związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem 
strony internetowej on-line, dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja 
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informa-
cja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
wadzenie eventów oraz wydarzeń rozrywkowych, organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, or-
ganizowanie zawodów sportowych, 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, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozryw-
kowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ka-
syn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry 
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muze-
ów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, 
usługi studia nagrań, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmo-
wanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sporto-
wych, wynajmowanie stadionów, świadczenie rozrywki przez 
aplikacje mobilne obejmujące: prowadzenie transmisji, nagry-
wanie i prowadzenie radiowych programów rozrywkowych, 
nagrywanie i prowadzenie audycji radiowych.

(210) 503813 (220) 2019 08 26
(731) PAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary
(540) (znak słowny)
(540) Slimplane
(510), (511) 19 folie z tworzyw sztucznych do użytku w bu-
downictwie, folie i płachty malarskie.

(210) 505056 (220) 2019 10 01
(731) GRZELAK TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIGEON IP
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, badania rynku, badania 
opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności 
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania 
marketingowe, publikacja tekstów reklamowych, organizo-
wanie wystaw i targów dla celów promocyjnych, doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, badania 
rynku, analizy kosztów, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing (doradztwo 
biznesowe), usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodar-
czej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, badania rynkowe, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, statystyczne zestawienia, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych in-
westorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi public relations, usługi sekretarskie, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usłu-
gi w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, organizowanie wystaw i targów w celach 
w celach handlowych lub reklamowych, maszynopisanie, 
obróbka tekstów, powielanie dokumentów, tworzenie tek-
stów reklamowych, 41 usługi szkoleniowe, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw 
dla celów edukacyjnych, usługi pisania i publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, organizacja i obsługa kursów konfe-
rencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i seminariów w za-
kresie własności intelektualnej, organizowanie konkursów 
w zakresie własności intelektualnej, publikacja i wydawanie 
książek, czasopism i/lub innych drukowanych materiałów 
informacyjnych w zakresie własności intelektualnej, usługi 
w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, edukacja 
prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie 
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prawa, publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym 
publikowanie online, publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących prawa, szkolenia z zakresu świadczenia 
usług prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsz-
tatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 usługi 
rzeczników patentowych, usługi w zakresie ochrony własno-
ści przemysłowej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi 
w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz doradztwo 
w tej dziedzinie, reprezentowanie klientów przed urzędami 
i sądami, przygotowywanie ekspertyz prawnych i prawno-
-patentowych, wykonywanie badań w zakresie własności 
intelektualnej oraz w zakresie przedmiotów ochrony wła-
sności przemysłowej, usługi pomocy w sprawach spornych, 
usługi licencjonowania przedmiotów własności przemysło-
wej, doradztwo oraz pomoc w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, 
pośrednictwo w obrocie oraz licencjonowaniu własności 
intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własno-
ści intelektualnej, doradztwo w zakresie patentów i wzorów 
użytkowych, badania techniczne i prawne w zakresie kwe-
stii dotyczących ochrony własności przemysłowej, badania 
tytułów prawnych, badania dotyczące statusu i pozycji ma-
rek na rynku, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, 
wycena wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo 
w zakresie zarządzania i kradzieży praw własności intelektu-
alnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności 
intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, 
składanie wniosków o rejestrację wzorów i znaków towaro-
wych, usługi prawne dotyczące nabywania własności inte-
lektualnej, usługi monitorowania i utrzymywania praw wła-
sności przemysłowej, usługi monitorowania prawnego, usługi 
doradcze związane z prawami autorskimi oraz z naruszeniem 
praw autorskich, zarządzanie własnością przemysłową, zarzą-
dzanie własnością intelektualną, zarządzanie prawami autor-
skimi, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, 
zarządzanie prawami własności intelektualnej, pośrednictwo 
w obrocie prawami własności intelektualnej, licencjonowanie 
własności intelektualnej, usługi prawne związane z rejestra-
cją domen internetowych, rejestracja domen internetowych, 
reprezentowanie klientów w zakresie sporów związanych 
z domenami internetowym, wynajem nazw domen interne-
towych, usługi prawne, doradztwo prawne, w tym świadczo-
ne online, badania prawne, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie usług prawnych, badania i rozpoznania prawne, 
opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, opraco-
wywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania 
prawa, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, usługi pomocy w sprawach spor-
nych, alternatywne rozwiązywanie sporów, mediacje, licen-
cjonowanie oprogramowania komputerowego w usługach 
prawnych, prawne administrowanie licencjami, usługi adwo-
kackie, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informa-
cji prawnych, licencjonowanie baz danych jako usługi prawne, 
licencjonowanie koncepcji franczyzowych jako usługi prawne, 
licencjonowanie materiałów drukowanych jako usługi prawne, 
licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo 
w ramach usług prawnych, monitorowanie praw własności 
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, organizowanie 
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, w tym 
świadczone online, sporządzanie ekspertyz prawnych, spraw-
dzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności 
z prawami i regulacjami, usługi asystentów prawnych, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych, usługi prawne pro bono.

(210) 505058 (220) 2019 10 01
(731) GRZELAK TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIGEON
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, badania rynku, ba-
dania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputero-
wych bazach danych, zarządzanie w ramach prowadzonej 
działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, badania marketingowe, publikacja tekstów reklamo-
wych, organizowanie wystaw i targów dla celów promo-
cyjnych, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwami, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, au-
dyt przedsiębiorstw, badania rynku, analizy kosztów, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, outsourcing (doradztwo biznesowe), usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy 
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospo-
darczej, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organiza-
cji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, 
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, sta-
tystyczne zestawienia, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakre-
sie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, organizowanie wystaw i targów w celach 
w celach handlowych lub reklamowych, maszynopisanie, 
obróbka tekstów, powielanie dokumentów, tworzenie tek-
stów reklamowych, 41 usługi szkoleniowe, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw 
dla celów edukacyjnych, usługi pisania i publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, organizacja i obsługa kursów konfe-
rencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i seminariów w za-
kresie własności intelektualnej, organizowanie konkursów 
w zakresie własności intelektualnej, publikacja i wydawanie 
książek, czasopism i/lub innych drukowanych materiałów 
informacyjnych w zakresie własności intelektualnej, usłu-
gi w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie tłumaczeń ust-
nych, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do po-
brania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
edukacja prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, 
nauczanie prawa, publikowanie dokumentów z dziedziny 
prawa, w tym publikowanie online, publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących prawa, szkolenia z zakresu 
świadczenia usług prawnych, organizowanie konferencji, 
szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i bizne-
sowej, 45 usługi rzeczników patentowych, usługi w zakre-
sie ochrony własności przemysłowej oraz doradztwo w tej 
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dziedzinie, usługi w zakresie ochrony własności intelektu-
alnej oraz doradztwo w tej dziedzinie, reprezentowanie 
klientów przed urzędami i sądami, przygotowywanie eks-
pertyz prawnych i prawno-patentowych, wykonywanie 
badań w zakresie własności intelektualnej oraz w zakresie 
przedmiotów ochrony własności przemysłowej, usługi po-
mocy w sprawach spornych, usługi licencjonowania przed-
miotów własności przemysłowej, doradztwo oraz pomoc 
w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie 
prawami własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie 
oraz licencjonowaniu własności intelektualnej, usługi zwią-
zane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, doradz-
two w zakresie patentów i wzorów użytkowych, badania 
techniczne i prawne w zakresie kwestii dotyczących ochro-
ny własności przemysłowej, badania tytułów prawnych, 
badania dotyczące statusu i pozycji marek na rynku, do-
radztwo w zakresie pozycjonowania marek, wycena war-
tości niematerialnych i prawnych, doradztwo w zakresie za-
rządzania i kradzieży praw własności intelektualnej, usługi 
doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektu-
alnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, składa-
nie wniosków o rejestrację wzorów i znaków towarowych, 
usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektual-
nej, usługi monitorowania i utrzymywania praw własności 
przemysłowej, usługi monitorowania prawnego, usługi do-
radcze związane z prawami autorskimi oraz z naruszeniem 
praw autorskich, zarządzanie własnością przemysłową, 
zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie prawa-
mi autorskimi, usługi nadzoru w dziedzinie własności inte-
lektualnej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, 
pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej, 
licencjonowanie własności intelektualnej, usługi prawne 
związane z rejestracją domen internetowych, rejestracja 
domen internetowych, reprezentowanie klientów w zakre-
sie sporów związanych z domenami internetowym, wyna-
jem nazw domen internetowych, usługi prawne, doradz-
two prawne, w tym świadczone online, badania prawne, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie usług prawnych, 
badania i rozpoznania prawne, opracowywanie ekspertyz, 
opinii i analiz prawnych, opracowywanie raportów doty-
czących stanowienia i stosowania prawa, usługi arbitra-
żowe, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych, alterna-
tywne rozwiązywanie sporów, mediacje, licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego w usługach prawnych, 
prawne administrowanie licencjami, usługi adwokackie, 
dostarczanie informacji prawnych, kompilacja informacji 
prawnych, licencjonowanie baz danych jako usługi praw-
ne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych jako usługi 
prawne, licencjonowanie materiałów drukowanych jako 
usługi prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, te-
lewizyjnych i wideo w ramach usług prawnych, monitoro-
wanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa 
prawnego, organizowanie świadczenia usług prawnych, 
pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i za-
stępstwo procesowe, profesjonalne usługi doradcze doty-
czące zagadnień prawnych, w tym świadczone online, spo-
rządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów 
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regu-
lacjami, usługi asystentów prawnych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
usługi prawne pro bono.

(210) 510367 (220) 2020 02 19
(731) SZTEMBURSKIJ WADIM, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) EKKLESIA SILVER ART

(531) 24.03.07, 24.03.18, 24.03.19, 24.13.01, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 Prezento-
wanie produktów - dewocjonaliów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, 40 Ornamentowanie ikon jako ob-
róbka materiału.

(210) 518169 (220) 2020 09 10
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WIZAŻ
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje teksto-
we, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, 
publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje 
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów, 
czasopism, periodyków, poradników, publikacje drukowane 
w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje 
drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych 
i magnetycznych, książki audio, książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, nagrania dźwiękowe i audiowizu-
alne, kasety, płyty, pliki graficzne i muzyczne, aplikacje mo-
bilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, aplikacje, oprogramowanie i programy 
komputerowe do przetwarzania i edytowania filmów, obra-
zów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputero-
we stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wy-
dawniczej, oprogramowanie blogów, fotografie cyfrowe 
do pobrania, czytniki książek cyfrowych, 16 materiały druko-
wane, publikacje drukowane, gazety, dzienniki, periodyki, 
magazyny, czasopisma drukowane, książki, poradniki, pod-
ręczniki, słowniki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, 
broszury, druki, ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, ka-
talogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki, plakietki papie-
rowe, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, rysunki, skorowi-
dze, koperty, kartki okolicznościowe, bilety i kupony papiero-
we, torby papierowe, torby na prezenty, torby na zakupy pa-
pierowe i z tworzyw sztucznych, biurowe i upominkowe ar-
tykuły papiernicze, materiały piśmienne i wyposażenie edu-
kacyjne, długopisy i pióra, ołówki, podstawki, pojemniki, 
stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki, materiały in-
struktażowe, szkoleniowe i do nauczania z wyjątkiem apara-
tów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, blogów lub 
portali internetowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi w za-
kresie reklamy prasowej, produkcja reklam, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamo-
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wych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i re-
klam, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów re-
klamowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami 
danych, usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i in-
formacji do komputerowych baz danych, usługi kompilacji, 
aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w kompute-
rowych bazach danych, usługi wyszukiwania danych i infor-
macji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, usługi informacyj-
ne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-li-
ne, usługi dostarczania informacji handlowych, usługi do-
starczania informacji handlowych za pośrednictwem kom-
puterowych baz danych, udostępnianie informacji bizneso-
wych w dziedzinie mediów społecznościowych, katalogo-
wanie informacji o towarach i usługach, dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, usługi reje-
stracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji infor-
macji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kom-
putera, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów 
handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla 
klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich w In-
ternecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, promowanie sprzedaży za pośrednictwem artyku-
łów promocyjnych w gazetach, periodykach, na blogach in-
ternetowych, portalach internetowych i w mediach społecz-
nościowych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie biz-
nesowe w zakresie interaktywnej strony internetowej dla 
użytkowników stosujących aplikacje i oprogramowanie 
do wyszukiwania, przeglądania i oceniania treści interneto-
wych, w celu zamawiania i nabywania towarów i usług, pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów rabatowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, 
zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia 
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez ko-
rzystanie z rabatów, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi informacyjne i dorad-
cze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów i usług, zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, informacje na temat rankin-
gu sprzedaży produktów, obsługa portali internetowych on-
-line dla sprzedających i kupujących towary i usługi, usługi 
sprzedaży i wymiany towarów, w tym przez Internet: artyku-
łów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, 
magazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, 
map, planów, kart pocztowych, kalendarzy, wyrobów porce-
lanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, 
zabawek i akcesoriów do zabawy, okularów, odzieży i dodat-
ków do odzieży, nakryć głowy, butów, torebek, kwiatów, 
usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania 
rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże 
opinii publicznej, usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz 
książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą ga-
zet dla osób trzecich, organizowanie wystaw, targów i kon-
kursów w celach reklamowych i handlowych, usługi współ-
pracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością on-line, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji informacyj-
nych i prasowych, usługi internetowego serwisu informacyj-
nego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, 
portali i blogów internetowych, zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, umożliwianie wielu użyt-

kownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów mu-
zycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów 
i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, 
Intranetu, usługi udostępniania portali internetowych o te-
matyce medycznej, farmakologicznej, usługi udostępniania 
portali internetowych związanych z przepisami kulinarnymi, 
sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką, komunikacja 
za pośrednictwem blogów on-line, usługi udostępniania in-
ternetowego forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, usługi udostępniania kompu-
terowych baz danych, usługi przydzielania dostępu do baz 
danych, usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie 
przekierowywania do stron internetowych, usługi elektro-
nicznej transmisji danych i dokumentów, przesyłanie wiado-
mości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 
usługi poczty elektronicznej, transmisja programów telewi-
zyjnych i radiowych, przekazywanie on-line kartek z życze-
niami, wymiana danych elektronicznych, usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienio-
nych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi 
wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wy-
dawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania publi-
kacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty 
reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, magazy-
nów, dzienników, periodyków, książek, w tym w formie elek-
tronicznej i w Internecie, usługi publikacji, publikowanie i re-
dagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie pu-
blikowania czasopism, gazet, magazynów, periodyków, ksią-
żek i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w formie 
elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publikacje 
multimedialne i internetowe, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, organizowa-
nie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i co-
aching, treningi rozwoju osobistego, wypożyczanie gazet, 
czasopism, magazynów i książek, usługi bibliotek elektro-
nicznych, usługi w zakresie organizowania, produkcji, przy-
gotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozryw-
kowych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i prowa-
dzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i targów 
w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń 
i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i rozrywko-
wych, organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscytów, or-
ganizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wrę-
czania nagród, przyznawanie nagród w dziedzinie kosmety-
ki, kosmetologii, urody, higieny żywienia, odżywiania, diete-
tyki, przepisów kulinarnych, mody i stylu, usługi pisania blo-
gów, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, usługi filmowania, produkcja nagrań audio i video, 
produkcja multimedialna, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, nagrywanie i montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi fo-
tograficzne, fotografika artystyczna, usługi fotoreportaży, 
usługi reporterskie, usługi informacji o edukacji, imprezach 
rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobro-
czynnych, wypoczynku i rekreacji, usługi związane z rozryw-
ką, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą stro-
ny internetowej, usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, 
udostępnianie publikacji on-line ze wskazówkami dotyczą-
cymi receptur, wyboru receptur, planowania posiłków, opra-
cowywania menu oraz ze wskazówkami kucharskimi, opra-
cowywanie receptur i przepisów kulinarnych (materiały edu-
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kacyjne), usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi 
konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej 
wymienionych usług, 42 usługi w zakresie projektowania 
i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób 
trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projekto-
wanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, 
usługi przygotowywania serwisów informacyjnych, udo-
stępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron interne-
towych w celu pozyskiwania informacji, w tym o tematyce 
społecznej, medycznej, farmakologicznej, związanych z psy-
chologią, przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kultu-
rą, sztuką, rozrywką, związanych z prowadzeniem domu 
i ogrodnictwem, udostępnianie stron internetowych w celu 
dostępu i pozyskiwania informacji dotyczących przepisów 
kulinarnych, udostępnianie miejsc na serwerach, udostęp-
nianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek inter-
netowych, hosting serwerów i platform, hosting stron inter-
netowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, w tym 
blogów on-line, usługi projektowania i opracowywania baz 
danych, usługi testowania produktów, prace badawczo roz-
wojowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki 
społecznej, badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie 
mediów społecznościowych, publikowanie informacji na-
ukowych, 44 usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, medy-
cyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny 
żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi informacji medycznej 
i zdrowotnej, udostępnianie informacji o placówkach służby 
zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fryzjerskich, 
salonach piękności, gabinetach masażu, salonach SPA, apte-
kach, udostępnianie informacji o lekach, usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienio-
nych usług.

(210) 519922 (220) 2020 10 26
(731) ESTATE FELLOWS POZNAŃ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Office city
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, analizy i badania rynku, zarządzanie i doradztwo w dzia-
łalności gospodarczej, poszukiwania rynkowe, promocja 
sprzedaży, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, doradztwo gospodarcze dotyczące sponso-
rowania i franchisingu, 36 usługi w zakresie nieruchomości, 
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
szacowanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku 
nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych, 
użytkowych, handlowych i przemysłowych, wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo-prze-
mysłowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo 
w tym zakresie, usługi sprzedaży powierzchni magazyno-
wych i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
w zakresie wycen, analizy finansowe, pośrednictwo finanso-
we, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki 
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów 
sejfowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i ak-
cesoriów budowlanych oraz służących do rozbiórki, usługi 
związane z utrzymywaniem obiektów budownictwa w cią-
głej używalności, usługi stolarskie – naprawy, usługi mon-
tażu mebli, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi 
montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie bu-
downictwa, mebli, maszyn budowlanych, usługi w zakresie 
wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyj-
ne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o. solarne, 

a także w zakresie ich naprawy i konserwacji, usługi w za-
kresie sprzątania obiektów, doradztwo budowlane, nadzór 
budowlany i nadzór nad remontami budynków, 39 usługi 
wynajmowania magazynów, powierzchni magazynowych, 
miejsc parkingowych oraz garażowych, usługi transportowe, 
pośrednictwo frachtowe, spedycja, magazynowanie, wypo-
życzanie samochodów, kontenerów magazynowych, wago-
nów, usługi załadunkowe, informacja w zakresie transportu, 
magazynowania, spedycji, frachtu, wynajem samochodów, 
ciągników budowlanych oraz samochodów do czyszczenia, 
42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysło-
we, stylizacja, architektura, usługi artystów-grafików, desi-
gnerów, projektantów, usługi związane z projektowaniem 
graficznym [sztuka], badania techniczne oraz opracowywa-
nie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe 
na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków, dekoracji 
wnętrz, doradztwo oraz projektowanie budowlane, plano-
wanie urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu inżynierii tech-
nicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury 
wnętrz, badania w zakresie ochrony środowiska, doradztwo 
w zakresie zużycia energii, analizy przemysłowe i usługi ba-
dawcze, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz 
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, 
usługi w zakresie projektowania architektonicznego i bu-
dowlanego, nadzór i inspekcja techniczna.

(210) 520031 (220) 2020 10 27
(731) IMEX-PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eko IMEX BRYKIET RUF

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 brykiety drewniane, brykiety materiałów pal-
nych, drewno opałowe, pellety z drewna liściastego i iglaste-
go, podpałki, drewno kominkowe liściaste i iglaste.

(210) 520049 (220) 2020 10 27
(731) IMEX-PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eko IMEX BRYKIET wałek

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 brykiety drewniane, brykiety materiałów pal-
nych, drewno opałowe, pellety z drewna liściastego i iglaste-
go, podpałki, drewno kominkowe liściaste i iglaste.
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(210) 522183 (220) 2020 12 14
(731) ALLECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) LLECCO
(510), (511) 35 usługi w zakresie obrotu detalicznego, 
produktami leczniczymi, stomatologicznymi, wyrobami 
i aparatami medycznymi, środkami do higieny, środkami 
opatrunkowymi, kosmetykami służącymi do pielęgnacji, 
kosmetykami, suplementami diety, środkami spożywczymi, 
suplementami diety specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego (nutridrinki, mleka), farmaceutykami, sprzętem służą-
cym do wyposażenia i działania aptek ogólnodostępnych 
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym, sprzętem rehabi-
litacyjnym, sprzętem medycznym, artykułami ortopedycz-
nymi, artykułami rehabilitacyjnymi, artykułami medycznymi, 
środkami dezynfekcyjnymi i biobójczymi, środkami przeciw 
komarom, kleszczom, wszom, produktami zielarskimi, pro-
duktami do odchudzania, produktami weterynaryjnymi, 
lekami weterynaryjnymi, karmami dla zwierząt, akcesoriami 
dla zwierząt, odzieżą medyczną (fartuchy itp.), żywieniem 
dla sportowców, zdrową żywnością, ekologiczną żywnością, 
w tym wina, nalewki itp, chemią gospodarczą, środkami czy-
stości, artykułami biurowymi i papierniczymi, aromaterapią 
i świecami zapachowymi, artykułami dziecięcymi (zabawki 
itp.), kosmetykami upiększającymi - kolorowe (pudry, pod-
kłady itp.), akcesoriami kosmetycznymi (pędzle, gąbki, cążki, 
itp.), perfumami, okularami, okularami przeciwsłonecznymi, 
soczewkami do oczu, pościelą antyalergiczną, materaca-
mi, obuwiem, odzieżą, wyrobami skórzanymi, artykułami 
dla dzieci, butelkami, smoczkami i gryzakami dla niemow-
ląt, zabawkami, książkami, artykułami piśmiennymi, usługi 
z zakresu reklamy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
pozyskiwanie informacji do baz danych, wyszukiwanie in-
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi 
sprzedaży towarów za pomocą sieci komputerowej środków 
farmaceutycznych, leków, suplementów diety, kosmetyków 
leczniczych, weterynaryjnych, sanitarnych, zaopatrzenia 
medycznego, sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, 
środków higienicznych, żywności dietetycznej, żywności dla 
niemowląt, artykułów ortopedycznych, materacy, odzieży 
medycznej, maseczek ochronnych, odzieży ochronnej, ręka-
wic medycznych, sprzedaż komputerów, urządzeń peryferyj-
nych i oprogramowania, badania rynku i opinii publicznej, 
usługi zapewnienia wsparcia administracyjnego aptekom 
w zakresie zarządzania inwentarzem leków czy zarządza-
niem programami i usługami refundacyjnymi aptek, usługi 
sprzedaży detalicznej środków farmaceutycznych, leków 
suplementów diety, kosmetyków leczniczych, weterynaryj-
nych, sanitarnych, zaopatrzenia medycznego, sprzętu me-
dycznego, wyrobów medycznych, środków higienicznych, 
żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, artykułów 
ortopedycznych, materacy, odzieży medycznej, maseczek 
ochronnych, odzieży ochronnej, rękawic medycznych, 
przetwarzanie danych, 38 zapewnianie dostępu do portali 
internetowych, usługi agencji informacyjnych, 39 działal-
ność pocztowa, działalność kurierska, 41 usługi edukacyjne, 
nauczania i rozrywkowe, szkolenia, organizacja sympozjów, 
zjazdów, przygotowanie programów radiowych i telewizyj-
nych, produkcja filmów, produkcja telewizyjnych przedsta-
wień, usługi w zakresie rozrywki na żywo, produkcja filmów 
animowanych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
kinowej, telewizyjnej i przedstawień również na żywo, dys-
trybucja filmów, nagrań dźwiękowych i muzycznych i pro-
gramów telewizyjnych, usługi w zakresie publikacji książek, 
gazet, czasopism, magazynów i periodyków, działalność 
wydawnicza, usługi edukacyjne dot. zdrowia, 42 zarządza-

nie stronami internetowymi, hosting portali internetowych, 
44 doradztwo dot. ochrony zdrowia, dostarczanie informacji 
dot. zdrowia, usługi farmaceutyczne, doradztwo farmaceu-
tyczne, usługi doradcze świadczone przez apteki, sporządza-
nie receptur w aptekach.

(210) 526434 (220) 2021 03 19
(731) ACTIVE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE PHARMA

(531) 26.05.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, 
Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania.

(210) 528705 (220) 2021 05 12
(731) KOCHANEK ANNA GEO-PROJEKT, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEO PROJEKT

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, 
42 Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Projektowa-
nie pomiarów geodezyjnych, Pomiary geodezyjne.

(210) 530060 (220) 2021 06 10
(731) BINIAK JAROSŁAW, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) BARYŁKA KRWI
(510), (511) 44 Krwiodawstwo.

(210) 532641 (220) 2021 08 12
(731) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowny)
(540) TARGET
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów 
przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półpro-
dukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania 
gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, 
środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla 
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konser-
wacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stoso-
wane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty 
medyczne, produkty higieniczne, środki dezynfekcyjne, pro-
dukty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów me-
dycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, 
pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, 
preparaty do sterylizacji gleby, 7 Maszyny i narzędzia rolnicze 
oraz ogrodnicze, maszyny drukarskie i poligraficzne, maszy-



Nr  ZT13/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

ny drukarskie do składania czcionek, maszyny do fotoskładu, 
urządzenia i maszyny introligatorskie, maszyny do pakowa-
nia, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, 
9 Programy komputerowe, płyty fonograficzne, publikacje 
zapisane na nośnikach elektronicznych, dane na nośnikach 
optycznych, elektroniczne etykietki na towarach, hologramy, 
aparatura do przetwarzania danych, 39 Pakowanie towarów, 
magazynowanie i składowanie towarów, wynajmowanie 
magazynów, 41 Usługi wydawnicze, publikacja książek i pe-
riodyków, publikacja elektroniczna on-line książek i periody-
ków, umieszczanie i aktualizacja publikacji elektronicznych 
on-line, produkcja nagrań dźwiękowych, 44 wypożyczanie 
sprzętu rolniczego.

(210) 532992 (220) 2021 08 20
(731) SIDZKO NATALLIA, Brześć, BY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FieldFlowers TOUR

(531) 24.17.24, 05.05.23, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, 39 Eskortowanie podróżnych, 41 Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Organizacja imprez roz-
rywkowych.

(210) 533043 (220) 2021 08 23
(731) KOMERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 6 Łańcuchy metalowe, 7 Łańcuchy do podno-
śników (części maszyn), Łańcuchy napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, 12 Łańcuchy rowerowe.

(210) 533114 (220) 2021 08 25
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) PLAY DLA DOMU
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, Aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, Urządzenia 
do przetwarzania informacji, Urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, Oprogramowanie m.in. oprogramowanie do systemu 
samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowa-
nie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, spraw-
dzanie historii połączeń telefonicznych, Urządzenia do gier 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, Czyste 
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, Obu-
dowy komórkowe, Uchwyty i pokrowce do telefonów ko-
mórkowych, Nagrane płyty kompaktowe, Płyty DVD i CD 
ROM, Nagrane taśmy wideo, Nagrane płyty wideo i nagrania 
audiowizualne, Grafiki na tapetę w telefonie komórkowym, 
Wygaszacze ekranu, Dzwonki telefoniczne, Ikony graficzne, 
Zestawy głośnomówiące, Zestawy słuchawkowe, Karty tele-
foniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów ko-
mórkowych, Karty sim, Anteny do telefonów, baterie do te-
lefonów, ładowarki do telefonów, 35 Reklama, Organizacja 
kampanii reklamowych, Prezentowanie produktów i usług 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, Wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na reklamy, Usługi w zakresie dystrybucji i doręcza-
nia prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re-
klamowych, również za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych - Internetu, Pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży to-
warów za pośrednictwem Internetu i sieci telefonicznych, 
Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych 
informacji i ich przekazywanie za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych, Internetu, Dostarczanie pakietów informacji, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań odbiorcy, Sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna 
i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem 
sieci telefonicznych towarów związanych z telekomunikacją 
oraz towarów związanych z sieciami informatycznymi oraz 
oprogramowania komputerowego, m.in. telefonów komór-
kowych, telefonów stacjonarnych, komputerów, nośników 
danych, danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypo-
wiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, 
treści multimedialnych, oprogramowania do systemu sa-
modzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie 
historii połączeń telefonicznych, Usługi w zakresie informacji 
handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Usłu-
ga internetowego oraz mobilnego systemu samodzielnej 
obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiająca 
abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami tele-
komunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 
telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania dostępu 
do Internetu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, na-
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tychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, 
Usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazko-
wej w sieciach telekomunikacyjnych, Usługi przesyłania da-
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi gło-
sowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie 
komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicz-
nych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści mul-
timedialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale in-
ternetowe, Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, 
grafik na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekra-
nu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, 
muzycznych, treści multimedialnych, za pośrednictwem sieci 
telekomunikacji komórkowej, Przesyłanie informacji teksto-
wej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem komputerów 
i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, Przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, Udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, Wypożyczanie 
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
nych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, 
Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem te-
lefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu 
telefonicznego, Połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów.

(210) 533116 (220) 2021 08 25
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELEWIZJA

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 26.05.01, 
26.05.08, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, Aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, Urządzenia 
do przetwarzania informacji, Urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, Oprogramowanie m.in. oprogramowanie do systemu 
samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyj-
nych umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne za-
rządzanie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, 
sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfi-
gurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, 
sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, Urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 
Czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i vi-
deo, Obudowy komórkowe, Uchwyty i pokrowce do telefo-
nów komórkowych, Nagrane płyty kompaktowe, Płyty DVD  
i CD ROM, Nagrane taśmy wideo, Nagrane płyty wideo i na-
grania audiowizualne, Grafiki na tapetę w telefonie komór-
kowym, Wygaszacze ekranu, Dzwonki telefoniczne, Ikony 

graficzne, Zestawy głośnomówiące, Zestawy słuchawkowe, 
Karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do te-
lefonów komórkowych, Karty sim, Anteny do telefonów, 
baterie do telefonów, ładowarki do telefonów, 35 Reklama, 
Organizacja kampanii reklamowych, Prezentowanie produk-
tów i usług w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pu-
blikowanie tekstów sponsorowanych, Wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na reklamy, Usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek 
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych - Internetu, Pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży to-
warów za pośrednictwem Internetu i sieci telefonicznych, 
Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych 
informacji i ich przekazywanie za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych, Internetu, Dostarczanie pakietów informacji, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań odbiorcy, Sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna 
i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem 
sieci telefonicznych towarów związanych z telekomunikacją 
oraz towarów związanych z sieciami informatycznymi oraz 
oprogramowania komputerowego, m.in. telefonów komór-
kowych, telefonów stacjonarnych, komputerów, nośników 
danych, danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypo-
wiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, 
treści multimedialnych, oprogramowania do systemu sa-
modzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie 
historii połączeń telefonicznych, Usługi w zakresie informacji 
handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Usłu-
ga internetowego oraz mobilnego systemu samodzielnej 
obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiająca 
abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami tele-
komunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 
telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania dostępu 
do Internetu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, na-
tychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, 
Usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazko-
wej w sieciach telekomunikacyjnych, Usługi przesyłania da-
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi gło-
sowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie 
komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicz-
nych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści mul-
timedialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale in-
ternetowe, Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, 
grafik na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekra-
nu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, 
muzycznych, treści multimedialnych, za pośrednictwem sieci 
telekomunikacji komórkowej, Przesyłanie informacji teksto-
wej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem komputerów 
i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, Przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, Udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, Wypożyczanie 
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
nych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, 
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Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem te-
lefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu 
telefonicznego, Połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów.

(210) 533117 (220) 2021 08 25
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELEWIZJA + INTERNET

(531) 26.04.04, 26.04.11, 26.04.22, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
w systemie telefonii komórkowej, Aparaty do rejestracji, prze-
kazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, Urządzenia do prze-
twarzania informacji, Urządzenia współpracujące z kompute-
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, Oprogra-
mowanie m.in. oprogramowanie do systemu samodzielnej 
obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiające-
mu abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami te-
lekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 
telefonicznych, Urządzenia do gier działające z zewnętrznym 
ekranem wyświetlającym, Czyste i zapisane magnetyczne 
nośniki danych, audio i video, Obudowy komórkowe, Uchwy-
ty i pokrowce do telefonów komórkowych, Nagrane płyty 
kompaktowe, Płyty DVD i CD ROM, Nagrane taśmy wideo, 
Nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, Grafiki na ta-
petę w telefonie komórkowym, Wygaszacze ekranu, Dzwonki 
telefoniczne, Ikony graficzne, Zestawy głośnomówiące, Ze-
stawy słuchawkowe, Karty telefoniczne do automatów, karty 
telefoniczne do telefonów komórkowych, Karty sim, Anteny 
do telefonów, baterie do telefonów, ładowarki do telefonów, 
35 Reklama, Organizacja kampanii reklamowych, Prezento-
wanie produktów i usług w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Usługi w zakresie dystry-
bucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży 
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci tele-
informatycznych - Internetu, Pośrednictwo w zakresie naby-
wania usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży 
towarów za pośrednictwem Internetu i sieci telefonicznych, 
Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych 
informacji i ich przekazywanie za pośrednictwem sieci tele-
fonicznych, Internetu, Dostarczanie pakietów informacji, tek-
stów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wy-
magań odbiorcy, Sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż 
promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem 
sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicz-
nych towarów związanych z telekomunikacją oraz towarów 
związanych z sieciami informatycznymi oraz oprogramowa-
nia komputerowego, m.in. telefonów komórkowych, telefo-

nów stacjonarnych, komputerów, nośników danych, danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, 
zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórko-
wym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon 
graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, 
oprogramowania do systemu samodzielnej obsługi abonen-
ta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu abonentowi 
m.in. samodzielne zarządzanie usługami telekomunikacyjnym 
przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywo-
wanie, konfigurowanie i dezaktywowanie usług telekomuni-
kacyjnych, sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, Usłu-
gi w zakresie informacji handlowej, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, 38 Usługi telekomunikacji komórkowej 
i stacjonarnej, Usługa internetowego oraz mobilnego systemu 
samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiająca abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie 
usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie 
stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezak-
tywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii 
połączeń telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania do-
stępu do Internetu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, 
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, 
Usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej 
w sieciach telekomunikacyjnych, Usługi przesyłania danych, 
wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, 
zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórko-
wym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon 
graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, 
przez portale telekomunikacyjne i portale internetowe, Usługi 
przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wy-
powiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, 
treści multimedialnych, za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacji komórkowej, Przesyłanie informacji tekstowej, głosowej 
i obrazkowej za pośrednictwem komputerów i sieci informa-
tycznych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali kom-
puterowych, Przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu 
za pomocą przekazu satelitarnego, Udostępnianie połączeń 
z sieciami informatycznymi, Wypożyczanie urządzeń służą-
cych do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą 
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, Udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej 
bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, Połą-
czenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem 
telekomunikacji oraz komputerów.

(210) 533118 (220) 2021 08 25
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNET STACJONARNY
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(531) 26.04.04, 26.04.11, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, Aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, Urządzenia 
do przetwarzania informacji, Urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, Oprogramowanie m.in. oprogramowanie do systemu 
samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowa-
nie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, spraw-
dzanie historii połączeń telefonicznych, Urządzenia do gier 
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, Czyste 
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, Obu-
dowy komórkowe, Uchwyty i pokrowce do telefonów ko-
mórkowych, Nagrane płyty kompaktowe, Płyty DVD i CD 
ROM, Nagrane taśmy wideo, Nagrane płyty wideo i nagrania 
audiowizualne, Grafiki na tapetę w telefonie komórkowym, 
Wygaszacze ekranu, Dzwonki telefoniczne, Ikony graficzne, 
Zestawy głośnomówiące, Zestawy słuchawkowe, Karty tele-
foniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów ko-
mórkowych, Karty sim, Anteny do telefonów, baterie do te-
lefonów, ładowarki do telefonów, 35 Reklama, Organizacja 
kampanii reklamowych, Prezentowanie produktów i usług 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowa-
nie tekstów sponsorowanych, Wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na reklamy, Usługi w zakresie dystrybucji i doręcza-
nia prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re-
klamowych, również za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych - Internetu, Pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży to-
warów za pośrednictwem Internetu i sieci telefonicznych, 
Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych 
informacji i ich przekazywanie za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych, Internetu, Dostarczanie pakietów informacji, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań odbiorcy, Sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna 
i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem 
sieci telefonicznych towarów związanych z telekomunikacją 
oraz towarów związanych z sieciami informatycznymi oraz 
oprogramowania komputerowego, m.in. telefonów komór-
kowych, telefonów stacjonarnych, komputerów, nośników 
danych, danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypo-
wiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, 
treści multimedialnych, oprogramowania do systemu sa-
modzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie 
historii połączeń telefonicznych, Usługi w zakresie informacji 
handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Usłu-
ga internetowego oraz mobilnego systemu samodzielnej 
obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiająca 
abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami tele-
komunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 
telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania dostępu 

do Internetu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, na-
tychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, 
Usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazko-
wej w sieciach telekomunikacyjnych, Usługi przesyłania da-
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi gło-
sowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie 
komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicz-
nych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści mul-
timedialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale in-
ternetowe, Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, 
grafik na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekra-
nu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, 
muzycznych, treści multimedialnych, za pośrednictwem sieci 
telekomunikacji komórkowej, Przesyłanie informacji teksto-
wej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem komputerów 
i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, Przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, Udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, Wypożyczanie 
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
nych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, 
Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem te-
lefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu 
telefonicznego, Połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów.

(210) 533119 (220) 2021 08 25
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAY dla Domu

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, Urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, Aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, Urządzenia 
do przetwarzania informacji, Urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, Oprogramowanie m.in. oprogramowanie do systemu 
samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie 
historii połączeń telefonicznych, Urządzenia do gier działają-
ce z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, Czyste i zapisa-
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, Obudowy ko-
mórkowe, Uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
Nagrane płyty kompaktowe, Płyty DVD i CD ROM, Nagrane 
taśmy wideo, Nagrane płyty wideo i nagrania audiowizu-
alne, Grafiki na tapetę w telefonie komórkowym, Wygasza-
cze ekranu, Dzwonki telefoniczne, Ikony graficzne, Zestawy 
głośnomówiące, Zestawy słuchawkowe, Karty telefoniczne 
do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórko-
wych, Karty sim, Anteny do telefonów, baterie do telefonów, 
ładowarki do telefonów, 35 Reklama, Organizacja kampanii 
reklamowych, Prezentowanie produktów i usług w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowanie tekstów spon-
sorowanych, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, 
Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów rekla-
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mowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również 
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, 
Pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunika-
cyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednic-
twem Internetu i sieci telefonicznych, Usługi rejestrowania, 
kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przeka-
zywanie za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, 
Dostarczanie pakietów informacji, tekstów reklamowych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, 
Sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, 
sprzedaż w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu in-
ternetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych 
towarów związanych z telekomunikacją oraz towarów zwią-
zanych z sieciami informatycznymi oraz oprogramowania 
komputerowego, m.in. telefonów komórkowych, telefonów 
stacjonarnych, komputerów, nośników danych, danych, wia-
domości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, 
zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórko-
wym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon 
graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedial-
nych, oprogramowania do systemu samodzielnej obsługi 
abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiającemu 
abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami tele-
komunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 
telefonicznych, Usługi w zakresie informacji handlowej, do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej, 38 Reklama, 
Organizacja kampanii reklamowych, Prezentowanie pro-
duktów i usług w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Publikowanie tekstów sponsorowanych, Wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na reklamy, Usługi w zakresie dystrybucji i do-
ręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek 
reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznych - Internetu, Pośrednictwo w zakresie nabywania 
usług telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w sprzedaży to-
warów za pośrednictwem Internetu i sieci telefonicznych, 
Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych 
informacji i ich przekazywanie za pośrednictwem sieci te-
lefonicznych, Internetu, Dostarczanie pakietów informacji, 
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych 
wymagań odbiorcy, Sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna 
i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie on-line, za po-
średnictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem 
sieci telefonicznych towarów związanych z telekomunikacją 
oraz towarów związanych z sieciami informatycznymi oraz 
oprogramowania komputerowego, m.in. telefonów komór-
kowych, telefonów stacjonarnych, komputerów, nośników 
danych, danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypo-
wiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę 
w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków 
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, 
treści multimedialnych, oprogramowania do systemu sa-
modzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych 
umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne zarządza-
nie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, spraw-
dzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie 
i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie 
historii połączeń telefonicznych, Usługi w zakresie informacji 
handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Usługa 
internetowego oraz mobilnego systemu samodzielnej ob-
sługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiająca 
abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami tele-
komunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu konta 
i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezaktywowanie 
usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii połączeń 

telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
usług telekomunikacyjnych, Usługi umożliwiania dostępu 
do Internetu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, na-
tychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, 
Usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazko-
wej w sieciach telekomunikacyjnych, Usługi przesyłania da-
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi gło-
sowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie 
komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicz-
nych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści mul-
timedialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale in-
ternetowe, Usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, 
grafik na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekra-
nu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, 
muzycznych, treści multimedialnych, za pośrednictwem sieci 
telekomunikacji komórkowej, Przesyłanie informacji teksto-
wej, głosowej i obrazkowej za pośrednictwem komputerów 
i sieci informatycznych, Przekazywanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, Przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, Udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, Wypożyczanie 
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
nych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, 
Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem te-
lefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu 
telefonicznego, Połączenie ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji oraz komputerów.

(210) 534387 (220) 2021 09 23
(731) MŁYŃSKA DANUTA, MŁYŃSKI IRENEUSZ MAX XAVIER 

SPÓŁKA CYWILNA, Żukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Max Xavier

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia delikatesów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożyw-
czych i produktów luksusowych, artykułów higienicznych, 
środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, lekarstw, ar-
tykułów i przyborów kuchennych lub gospodarstwa domo-
wego, naczyń stołowych i sztućców, artykułów biurowych, 
artykułów rzemieślniczych, artykułów dekoracyjnych, mate-
riałów piśmiennych i artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, 
wyrobów włókienniczych, w szczególności wyrobów włó-
kienniczych użytku domowego, artykułów pasmanteryjnych, 
wyrobów ze skóry, artykułów podróżnych, sprzętu i przyrzą-
dów elektronicznych o charakterze konsumenckim, mianowi-
cie przyrządów do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 
dźwięku, obrazu i/lub innych danych, komputerów, urządzeń 
telekomunikacyjnych, artykułów sportowych i zabawek, 
przyrządów konstrukcyjnych, typu „zrób to sam” oraz ogrod-
niczych, urządzeń, w szczególności narzędzi i urządzeń go-
spodarstwa domowego, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla 
zwierząt domowych, Usługi w zakresie prowadzenia delikate-
sów i sklepów z artykułami spożywczymi, w tym z wyrobami 
mięsnymi, napojami, piwem i napojami alkoholowymi, arty-
kułami tytoniowymi, artykułami kosmetycznymi, artykułami 
chemii gospodarczej i prasą, Usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, Usługi w zakresie zarządzania i administrowa-
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nia działalnością handlową, Franczyza w zakresie prowadzenia 
punktów sprzedaży detalicznej, Organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, 
Usługi w zakresie zamówień online, Reklamy radiowe i tele-
wizyjne, Usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem 
Internetu, Usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, Promowanie, reklama i marketing w za-
kresie stron internetowych, Rozpowszechnianie reklam za po-
średnictwem internetowych sieci komunikacyjnych.

(210) 534928 (220) 2021 10 07
(731) PYROWICZ MAGDALENA, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
(540) świetlaczki
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 28 Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 535599 (220) 2021 10 22
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 organic HEALTHY NATURAL VEGAN PRODUCTS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.01.06, 25.01.25
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowej, Artykuły 
chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele i tabletki do prania, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Bazy 
do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Chemiczne pro-
dukty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Cienie do po-
wiek, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych oraz inne niż do celów medycznych, Dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Emulsje do twarzy i ciała, 
Esencje eteryczne, Farby do brody, Farby i kremy koloryzujące 
do włosów, Guma do włosów, Henna, Kadzidełka, Kalkomania 
ozdobna do celów kosmetycznych, Kleje do przymocowy-
wania sztucznych włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki, Krem 
do butów, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, 
Krochmal do prania, Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, 
Lotony do celów kosmetycznych, Maski kosmetyczne, Miesza-
niny zapachowe potpourri, Mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, Mydła, Mydło do golenia, Mydła przeciwpo-
towe do stóp, Naklejane ozdoby do paznokci, Nabłyszczacze 
do włosów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odkamienia-
cze i preparaty do usuwania kamienia kotłowego oraz po-
dobnych osadów do użytku domowego, Odświeżacze do ust 
w aerozolu, Odświeżacze powietrza, Odżywki do włosów, 

Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapa-
chów, Olejki eteryczne, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Ołówki 
do brwi, Pasty do butów, Pasty do włosów, Patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, Perfumy, Pianki do włosów, Piżmo 
[wyroby perfumeryjne], Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny do spryski-
wania szyb, Płyny do twarzy i ciała, Płyny po goleniu, Podkłady 
i fluidy do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do celów ko-
smetycznych, Preparaty antystatyczne do celów domowych, 
Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do de-
makijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Prepa-
raty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, 
Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbarwia-
nia, Preparaty do opalania i po opalaniu, Preparaty do pielę-
gnacji paznokci, Preparaty do polerowania, Preparaty do pra-
nia, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do regene-
racji i rewitalizacji włosów, Preparaty do rozjaśniania włosów, 
Preparaty do trwałej ondulacji, Preparaty do usuwania farby, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, Preparaty kosmetyczne do rzęs, Preparaty odświeżające 
oddech do higieny osobistej, Produkty do odświeżania od-
dechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe 
mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory do szorowania, 
Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bielizny, Serum, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche szampony, 
Szampony, Szminki, Sztuczne paznokcie, Środki antypośli-
zgowe do podłóg, Środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, Środki do czyszczenia zębów, Środki do czysz-
czenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń 
gospodarstwa domowego i RTV, Środki do czyszczenia i kon-
serwacji obuwia, Środki do czyszczenia i konserwacji podłóg 
i mebli, Środki do pielęgnacji jamy ustnej, Środki do płuka-
nia i zmiękczania tkanin, Środki wybielające do prania i inne 
substancje stosowane w praniu, Środki do usuwania lakie-
rów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Terpentyna 
do odtłuszczania, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Toniki 
kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Tusze 
do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów ko-
smetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, Woda 
utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do depilacji, Wy-
bielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Wybielacze 
stosowane w pralnictwie, Zestawy kosmetyków, Żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, Żele do włosów, Żele 
do wybielania zębów, Żele oczyszczające, Żele pod prysznic, 
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Reklama, Organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów 
i gadżetów reklamowych, Udzielanie informacji konsumenc-
kich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi marketin-
gowe, Usługi portalu internetowego poświęconego promocji 
kosmetyków, mody, zdrowia, higieny i diety, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi.

(210) 535994 (220) 2021 11 02
(731) SYCH MICHAŁ, Posoka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEMSUSHI
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe 
papierowe, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Broszury, 
Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Folia z tworzywa sztucznego do opa-
kowywania, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wy-
ściełania] z papieru lub kartonu, Maty stołowe z papieru, 
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Papier do zawijania, 
Papierowe podkładki pod szklanki, Podkładki pod nakrycie 
z papieru, Podstawki pod kufle do piwa, Ręczniki papiero-
we, Serwetki stołowe papierowe, Szablony do dekorowania 
żywności i napojów, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tacki 
biurkowe, Torby papierowe, Torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Ulotki, 29 An-
chois, nieżywe. Sashimi, 30 Gotowe potrawy na bazie maka-
ronu albo ryżu, Papka ryżowa do celów kulinarnych, Papier 
jadalny, Placki z kimchi [kimchijeon], Przekąski na bazie ryżu, 
Przekąski na bazie zbóż, Ramen (japońskie danie na bazie 
makaronu), Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Sajgon-
ki, Soba [japoński makaron z gryki], Sushi, Udon [makaron ja-
poński], 39 Dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, Dostawa towarów, 41 Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], 43 Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi barowe, Usługi restauracji 
washoku, Usługi restauracyjne.

(210) 536101 (220) 2021 11 04
(731) PARZONKA MAGDALENA OKNONET.PL, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) oknonet
(510), (511) 9 Informacje i dane zapisane w postaci elektro-
nicznej, Pliki w postaci elektronicznej, Publikacje w postaci 
elektronicznej, w tym: teksty i publikacje internetowe, arty-
kuły prasowe, obrazy i prezentacje multimedialne, publika-
cje naukowe i popularnonaukowe, raporty, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, książki, gazety, czasopisma, podręcz-
niki, biuletyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, wizytów-
ki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, sko-
rowidze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, 
zawiadomienia i zaproszenia, materiały reklamowe i promo-
cyjne, diagramy, mapy i plany, rysunki i fotografie, Elektro-
niczne, cyfrowe i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty 
(dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty pamięci i dyski ze-
wnętrzne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowa-
nie umożliwiające komunikację za pośrednictwem Interne-
tu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych 
sieci umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urzą-
dzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe 
do przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywania, syn-
chronizacji, przetwarzania, przechowywania i odtwarzania 
informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowania 
komputerowego oraz plików i publikacji w postaci elektro-
nicznej, Oprogramowanie umożliwiające połączenie on-li-
ne z portalami internetowymi i bazami danych, Aplikacje 
mobilne do pobierania, instalowania i stosowania na prze-
nośnych urządzeniach elektronicznych służących do komu-
nikacji oraz przesyłania i odbierania, nagrywania, zapisywa-
nia, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania i od-
twarzania informacji, danych, dźwięków i obrazów, 16 Pa-
pier, Tektura, Wszelkie materiały drukowane, Informacje 
i dane zapisane na nośnikach papierowych, w tym: artykuły 
prasowe, teksty, obrazy, publikacje, w tym publikacje nauko-
we i popularnonaukowe, raporty, materiały szkoleniowe i In-
struktażowe, książki, podręczniki, gazety, czasopisma, biule-

tyny, prospekty, foldery, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, 
kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, skorowidze, afi-
sze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomie-
nia i zaproszenia, drukowane materiały reklamowe i promo-
cyjne, diagramy, mapy i plany, rysunki i fotografie, Zeszyty, 
Notesy, Bloczki do pisania, Papier listowy, Koperty, Papeteria, 
Teczki, Skoroszyty, Papierowe obwoluty i oprawy na luźne 
kartki i na dokumenty, Materiały piśmienne, Przybory do pi-
sania, w tym: długopisy, ołówki i pióra, Zestawy przyborów 
do pisania, Piórniki, Etui na pióra, Podstawki do długopisów 
i ołówków, Przyciski do papieru, torby i torebki kartonowe 
i papierowe, Opakowania wykonane z papieru, tektury 
i tworzyw sztucznych, Pudła i pudełka kartonowe i papiero-
we, Chorągiewki papierowe, Szyldy i tablice ogłoszeniowe 
z kartonu, tektury lub papieru, 35 Usługi pośrednictwa 
sprzedaży, także poprzez portale internetowe, materiałów 
budowlanych, Usługi pośrednictwa sprzedaży, także po-
przez portale internetowe, stolarki budowlanej, w tym sto-
larki otworowej, okiennej i drzwiowej, Usługi pośrednictwa 
sprzedaży, także poprzez portale internetowe, osprzętu 
do stolarki budowlanej, Usługi pośrednictwa sprzedaży, tak-
że poprzez portale internetowe, maszyn do produkcji stolar-
ki budowlanej i osprzętu do stolarki budowlanej, Usługi po-
średnictwa, także poprzez portale internetowe, w zawiera-
niu umów dotyczących świadczenia usług budowlanych, 
remontowych i montażowych, Usługi w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji sprzedaży w odniesieniu do materia-
łów budowlanych, stolarki budowlanej, osprzętu do stolarki 
budowlanej oraz maszyn do produkcji stolarki budowlanej 
i osprzętu do stolarki budowlanej, Usługi w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji sprzedaży w odniesieniu do usług 
budowlanych, remontowych i montażowych, Usługi w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży oraz usługi 
polegające na dostarczaniu informacji o charakterze han-
dlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, 
świadczone również za pośrednictwem sieci informatycz-
nych, portali internetowych i mediów społecznościowych, 
Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, katalogów, 
gazetek, prospektów i broszur, Usługi w zakresie rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie 
edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, 
Usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele rekla-
mowe oraz miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży powierzchni na cele reklamowe 
oraz miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam w prasie, 
na portalach internetowych i w mediach społecznościo-
wych, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i ob-
sługi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkur-
sów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi informa-
cyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej i handlowej, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i handlowej, Usługi w zakresie badania opinii 
publicznej, Usługi w zakresie badania rynku, Usługi w zakre-
sie przygotowywania i prowadzenia sondaży i ankiet, Usługi 
w zakresie sporządzania informacji statystycznych, Usługi 
w zakresie sporządzania raportów, w tym raportów w wersji 
papierowej, elektronicznej lub internetowej, dotyczących 
przedsiębiorstw reprezentujących szeroko rozumianą bran-
żę budowlaną, w tym również branżę stolarki budowlanej, 
Usługi w zakresie zarządzania i administrowania zbiorami 
informatycznymi zgromadzonymi w pamięci komputerów 
oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicz-
nych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji 
w plikach i bazach komputerowych, Usługi w zakresie wy-
szukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu 
i sieci bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania 
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danych do komputerowych baz danych oraz sortowania, 
systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i dorad-
cze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 
37 Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, świadczo-
ne również za pośrednictwem portali internetowych, doty-
czące materiałów budowlanych, stolarki budowlanej, 
osprzętu do stolarki budowlanej oraz maszyn do produkcji 
stolarki budowlanej i osprzętu do stolarki budowlanej, Usłu-
gi informacyjne, konsultacyjne i doradcze świadczone rów-
nież za pośrednictwem portali internetowych i dotyczące 
usług budowlanych, remontowych i montażowych, Do-
radztwo budowlane, Usługi informacyjne, konsultacyjne 
i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej 
usług, 41 Usługi w zakresie nauczania i kształcenia, w szcze-
gólności W zakresie materiałów budowlanych i/lub usług 
budowlanych, remontowych i montażowym, Usługi w za-
kresie organizowania, prowadzenia i obsługi zjazdów, konfe-
rencji, kongresów, seminariów, warsztatów, szkoleń i kur-
sów, Usługi w zakresie pisania i publikowania tekstów in-
nych, aniżeli teksty promocyjne i reklamowe, Usługi w za-
kresie przygotowywania do publikacji i publikowania 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i interneto-
wej następujących materiałów, nie będących materiałami 
promocyjnymi ani reklamowymi: artykuły prasowe, publika-
cje naukowe i popularnonaukowe, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, książki, podręczniki, gazety, czasopisma, 
biuletyny, prospekty, foldery, broszury, wizytówki, katalogi, 
kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, raporty, indeksy, skoro-
widze, afisze, plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, za-
wiadomienia i zaproszenia, diagramy, mapy i plany, obrazy, 
rysunki i fotografie, Usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi wystaw, pokazów, loterii, zawodów i kon-
kursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi in-
formacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące wszystkich 
wymienionych wyżej usług, 42 Usługi w zakresie prowadze-
nia badań w zakresie materiałów budowlanych i/lub usług 
budowlanych, remontowych i montażowych, Usługi w za-
kresie prowadzenia badań technicznych i technologicz-
nych, Usługi w zakresie sporządzania ocen, opinii i raportów 
na temat materiałów budowlanych i/lub usług budowla-
nych, remontowych i montażowych, Testowanie materia-
łów budowlanych, Testowanie elementów stolarki budow-
lanej, osprzętu do stolarki budowlanej oraz maszyn do pro-
dukcji stolarki budowlanej i osprzętu do stolarki budowla-
nej, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczą-
ce wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 536192 (220) 2021 11 08
(731) SITEK MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME ANGELS

(531) 26.04.16, 07.01.08, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieru-
chomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finanso-
wych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena 
związana z projektowaniem budynków, 42 Doradztwo tech-
niczne związane z projektowaniem, Planowanie i projek-
towanie kuchni, Planowanie i projektowanie pomieszczeń 
do sprzedaży detalicznej, Planowanie [projektowanie] łazie-
nek, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz.

(210) 536482 (220) 2021 11 15
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,  

PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) POGOTOWIE KLESZCZOWE
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy, Chemikalia 
do stosowania w pestycydach, Chemikalia do użytku w le-
czeniu szkód ekologicznych u roślin, Dodatki chemiczne 
do fungicydów, Produkty chemiczne stosowane w leczeniu 
chorób roślin, Dodatki glebowe, Fosforany [nawozy], Mate-
riały poprawiające kondycję gleby, Naturalne i syntetyczne 
czynniki wspomagające wzrost roślin, Podłoża hodowlane, 
Odżywki dla roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, Prepa-
raty do regulacji wzrostu roślin, Preparaty do nawożenia gle-
by, Preparaty bakteryjne do celów rolniczych, Środki che-
miczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Produkty chemicz-
ne do hamowania rozwoju chwastów, Produkty chemiczne 
do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, Produkty 
mineralne do użytku w hodowli roślin, Środki zabezpiecza-
jące dla roślin, Środki zwiększające plony upraw, Zaprawy 
do nasion, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, Mieszanki substancji chemicznych i materia-
łów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mie-
szanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Detergenty prze-
znaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Miesza-
niny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywno-
ści i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Akty-
watory kompostu, Biologiczne nawozy azotowe, Chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Che-
miczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, Mie-
szanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki 
do sadzenia w doniczkach, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użyt-
ku w ogrodnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku 
w rolnictwie, Preparaty chemiczne do obróbki gleby, Środki 
poprawiające glebę, Dodatki chemiczne do środków owa-
dobójczych, Środki ochrony roślin przeciw patogenom, 
Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu pro-
duktów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli 
wzrostu produktów rolnych, Środki do regulacji wzrostu ro-
ślin z mikroorganizmami, Środki do ochrony nasion, Środki 
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chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Środki ulepszające glebę, Środki zwiększające plony 
warzyw, Środki stymulujące wzrost [inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych], Substancje do uzdatniania 
gleby [inne niż do wyjaławiania], Substancje do uprawy bez-
glebowej [rolnictwo], Substancje do stabilizowania ziemi, 
Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substancje do po-
prawy stanu gleby, Substancje do pobudzania wzrostu ro-
ślin, 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowana 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Prepa-
raty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Środki ścierne 
i polerskie, Esencje i olejki eteryczne, Kadzidła zapachowe 
oczyszczające [kunko], Preparaty aromaterapeutyczne, Ko-
smetyki dla zwierząt, Środki zapachowe do celów domo-
wych, Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, 
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Czyszczące 
rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, Detergen-
ty, Kreda czyszcząca, Krochmal do czyszczenia, Odplamiacz, 
Oleje czyszczące, Ług sodowy, Preparaty czyszczące 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do odnawia-
nia i polerowania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty 
do usuwania pleśni, Preparaty do wybielania, Preparaty my-
jące, Środki do mycia owoców i warzyw, Środki do czyszcze-
nia liści roślin, Środki czyszczące, Żrące środki czyszczące, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Dezodoranty i anty-
perspiranty, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, Prepara-
ty do włosów, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmety-
ki do stosowania na skórę, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty 
myjące do użytku osobistego, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji paznokci, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji urody, Środki do czyszczenia rąk, Pumeksy do użytku 
osobistego, Produkty do mycia rąk, Środki do higieny jamy 
ustnej, Bawełniane płatki kosmetyczne, Kosmetyki, nielecz-
nicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze pro-
dukty toaletowe, Zestawy kosmetyków, Pumeks, Środki per-
fumeryjne, Produkty toaletowe, Środki czystości, Hipoaler-
giczne kosmetyki do pielęgnacji i mycia ciała, Kosmetyki hi-
poalergiczne, Środki czystości do neutralizacji alergenów, 
Środki czystości do opryskiwania miejsc gromadzenia się 
alergenów kurzu domowego, Preparaty do sprzątania usu-
wające i neutralizujące alergeny, Środki czystości do zwal-
czania pasożytów, drobnoustrojów, substancji uczulających, 
stawonogów, pajęczaków, Antyalergiczne preparaty do pra-
nia, sprzątania, mycia, czyszczenia, Żele do pielęgnacji skóry 
podrażnionej (kosmetyki), Żele do stosowania miejscowe-
go, do pielęgnacji skóry podrażnionej ukąszeniem owadów 
(kosmetyki), Kosmetyki łagodzące do skóry podrażnionej, 
Preparaty do stosowania w świądzie (kosmetyki), Preparaty 
do stosowania punktowego w świądzie pochodzenia aler-
gicznego (kosmetyki), 5 Produkty farmaceutyczne i wetery-
naryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Środki odkażające, Środki do dezyn-
fekcji, Środki biobójcze, Środki wirusobójcze, Środki bakte-
riobójcze, Koloidalne wodne roztwory nanosrebra, nanozło-
ta i nanoplatyny do celów medycznych, Środki do dezynfek-
cji wytwarzające na powierzchni ciągłą matrycę, Środki 
do dezynfekcji wytwarzające na powierzchni filtr, Środki 
do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, Insektycydy, 
Środki wabiące insekty, Środki do odstraszania owadów i ro-
bactwa, Środki do tępienia szkodników, Insektycydy 
do użytku domowego, Preparaty przeciwpasożytnicze, Lar-
wicydy, Kadzidełka do odstraszania owadów, Spraye prze-

ciw owadom, Zawieszki odstraszające owady, Leki, Wyroby 
medyczne (farmaceutyki), Nutraceutyki jako suplementy 
diety, Preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, Leki 
ziołowe, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Produk-
ty i substancje dietetyczne, Dietetyczne środki odżywcze, 
Żywność dietetyczna, Żywność dla niemowląt, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Dermokosmetyki, Kosmetyki o działa-
niu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, 
olejki do celów leczniczych i medycznych, Preparaty che-
miczne do zwalczania pleśni, Preparaty do niszczenia robac-
twa, Preparaty do niszczenia szkodników, Środki algobójcze, 
Rozpylacze przeciwpchelne, Proszki do zabijania pcheł, Pre-
paraty do zwalczania pleśni, Preparaty do zwalczania insek-
tów, Preparaty do usuwania alg, Preparaty do tępienia larw, 
Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Preparaty 
grzybobójcze do użytku medycznego, Preparaty grzybo-
bójcze do zabijania szkodników, Środki zarodnikobójcze, 
Środki wabiące owady, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
przeciw roztoczom, Środki przeciw pasożytom, Środki nicie-
niobójcze, Środki grzybobójcze, Trociczki do odymiania, 
Trociczki do oddymiania jako środki odkażające, Preparaty 
i substancje weterynaryjne, Preparaty chemiczne do celów 
medycznych, Detergenty do celów medycznych, Biocydy, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do tę-
pienia larw, Środki do odstraszania owadów, Wyroby me-
dyczne do leczenia chorób pasożytniczych, Środki medycz-
ne do zwalczania pasożytów, drobnoustrojów, substancji 
uczulających, stawonogów, pajęczaków, Preparaty medycz-
ne do neutralizacji alergenów, Środki lecznicze wspomaga-
jące leczenie alergii, Środki higieniczne do zwalczania paso-
żytów, Środki dezynfekcyjne do zwalczania pasożytów, 
Środki higieniczne i dezynfekcyjne przeciwko pasożytom, 
drobnoustrojom, substancjom uczulającym, stawonogom, 
Preparaty przeciwko pchłom, wszom, Preparaty higieniczne 
do neutralizacji alergenów, Preparaty do pielęgnacji skóry 
podrażnionej, Żele do stosowania miejscowego, do pielę-
gnacji skóry podrażnionej ukąszeniem owadów, Preparaty 
do stosowania miejscowego, do skóry podrażnionej ukąsze-
niem owadów, Preparaty do stosowania w przypadku 
obrzęków, urazów, zwichnięć, Preparaty do stosowania 
punktowego w świądzie, Preparaty do stosowania punkto-
wego w świądzie pochodzenia alergicznego, Detergenty 
bakteriobójcze, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Środki do oczyszczania powietrza, Mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, Anty bakteryjne płyny do rąk, Antyseptyki, Chusteczki 
antybakteryjne, Chusteczki do celów medycznych, Chus-
teczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, Chus-
teczki odkażające, Nasączone chusteczki lecznicze, Wyroby 
medyczne do usuwania kleszczy, Wyroby medyczne stoso-
wane w profilaktyce chorób odkleszczowych, Preparaty an-
tykleszczowe, Preparaty do usuwana kleszczy, Zestawy me-
dyczne do usuwania kleszczy, Preparaty antybakteryjne, 
Preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, Płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji 
rąk, Preparaty do sterylizacji, Preparaty odkażające stosowa-
ne w szpitalach, Produkty sterylizujące do przemywania, 
Roztwory do sterylizacji Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twar-
dych powierzchniach, Środki bakteriobójcze, Środki dezyn-
fekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do przyrzą-
dów medycznych, Substancje sterylizujące.
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(210) 536593 (220) 2021 11 16
(731) INSTYTUT ANALIZ BUDOWLANYCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INAB Instytut Analiz Budowlanych

(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Analizy gospodarcze, Ana-
liza cen, Prognozy i analizy ekonomiczne, Analizy i raporty 
statystyczne, Analiza zysków biznesowych, Analizy staty-
styk handlowych, Analiza danych biznesowych, Analizy ba-
dań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Analizy funk-
cjonowania firm, Analiza rynku, Analiza marketingowa nie-
ruchomości, Analiza trendów biznesowych, Analizowanie 
reakcji konsumentów, Raporty z analiz rynkowych, Analiza 
położenia (stanu) firmy, Analizy danych badań rynkowych, 
Analizy w zakresie reklamy, Przygotowywanie sprawozdań 
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie 
badań i analiz rynkowych, Analizy kosztów i korzyści, Bada-
nia i analizy rynkowe, Przygotowywanie raportów z analiz 
rynkowych, Usługi badań i analiz rynkowych, Usługi w za-
kresie analizy cen, Analizy ekonomiczne do celów działalno-
ści gospodarczej, Analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe i analiza badań rynkowych, 
Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, Gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, 
Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Analiza statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej, Analiza systemów 
zarządzania działalnością gospodarczą, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Usługi analizy i informacji biznesowej 
oraz badania rynkowe, Analizy prognoz ekonomicznych 
do celów działalności gospodarczej, Pomoc, usługi dorad-
cze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Procedury 
administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, 
Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń 
gwarancyjnych, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wyko-
nawców, budowlanych, Ekspertyzy w zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm 
i przedsiębiorstw, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczą-
cej działalności gospodarczej, Usługi ekspertów do spraw 
efektywności działalności gospodarczej, Doradztwo biz-
nesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradz-
two w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie 
efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie wyceny 
zamówień sprzedaży, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Wyceny dotyczące spraw han-
dlowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, 
Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, Usługi wyceny 
działalności gospodarczej, Wycena firm, Handlowe wyceny, 
Wyceny handlowe, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach 
handlowych, Specjalistyczne wyceny i raporty w zakre-
sie spraw dotyczących działalności gospodarczej, Wyce-
na cyklu życia do celów biznesowych, Wyceny dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębior-

stwach specjalistycznych, Wyceny dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, Wyceny 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przed-
siębiorstwach, 42 Analiza materiałów, Analizy toksyczności, 
Analizy biologiczne, Analizy chemiczne, Analizy laborato-
ryjne, Analizy komputerowe, Analiza metalurgiczna, Analiza 
naukowa, Analiza biochemiczna, Analizy wykonalności pro-
jektu, Usługi analizy technologicznej, Analiza sygnałów te-
lekomunikacyjnych, Analiza powłok polimerowych, Analizy 
naukowe wspomagane komputerowo, Badania i analizy na-
ukowe, Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Przy-
gotowywanie badań dotyczących analizy projektu, Analiza 
projektu produktu, Analiza opracowywania produktu, Ana-
liza zachowania konstrukcji budynków, Testowanie i analiza 
materiałów, Analiza powietrza w środowisku budowlanym, 
Analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, 
Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi inżynie-
ryjne w zakresie analizy maszyn, Usługi w zakresie analizy 
danych technicznych, Usługi doradcze dotyczące analizy 
systemów komputerowych, Usługi inżynieryjne w zakresie 
analizy konstrukcji, Pomiary i analizy emisji gazów cieplar-
nianych, Studia wykonalności w zakresie analiz materiałów, 
Usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, Projektowanie 
analiz wykonalności w zakresie projektów, Usługi w zakresie 
analizy przemysłowej, Analiza i ocena dotycząca projekto-
wania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywa-
nia produktów, Testowanie, analizowanie i monitorowanie 
sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie, analiza i oce-
na usług osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, 
analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, 
Kontrola kosztów budowy, Planowanie budowy nierucho-
mości, Inspekcja budowlana [oględziny], Opracowywanie 
projektów budowlanych, Projektowanie budowlane, Pro-
jektowanie konstrukcji, Monitorowanie konstrukcji budow-
lanych, Badania dotyczące maszyn budowlanych, Badania 
w dziedzinie budownictwa, Badania dotyczące technolo-
gii budowy maszyn, Usługi w zakresie inżynierii budowla-
nej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii 
budowlanej, Opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Sporządzanie planów budow-
lanych obiektów rekreacyjnych, Usługi badawcze związane 
z budownictwem, Doradztwo w zakresie projektów archi-
tektonicznych i budowlanych, Usługi doradztwa techno-
logicznego w zakresie analiz budowy maszyn, Usługi pro-
jektowania wspomaganego komputerowo w zakresie pro-
jektów budowlanych, Ekspertyzy w zakresie technologii, 
Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Usługi w za-
kresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, Usługi doradztwa technolo-
gicznego, Usługi doradztwa informatycznego, Doradztwo 
techniczne, Doradztwo projektowe, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, Usługi w zakresie doradztwa kompu-
terowego, Doradztwo w zakresie projektów technologicz-
nych, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo 
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi inżynie-
ryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Opracowanie 
projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Bada-
nia technologiczne związane z przemysłem budowlanym, 
Kontrola jakości materiałów budowlanych, Projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, Przegląd wadliwych kon-
strukcji, Usługi w zakresie przeglądów technicznych, Ocena 
jakości, Usługi oceny pomiarów, Oceny techniczne zwią-
zane z projektowaniem, Testowanie i ocena materiałów, 
Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny 
zniszczeń, Oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez 
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inżynierów, Oceny w dziedzinie technologii wykonywane 
przez inżynierów, Ocena i badanie nieruchomości pod ką-
tem obecności materiałów niebezpiecznych.

(210) 536704 (220) 2021 11 22
(731) SHAMIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŁUGIE OCZY

(531) 02.05.01, 16.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą.

(210) 536878 (220) 2021 11 23
(731) JAF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gądki
(540) (znak słowny)
(540) GARDIN
(510), (511) 19 Drewniane deski tarasowe, w tym kompozy-
ty drewniane, podłogi drewniane, Materiały budowlane nie-
metalowe, panele drewniane, Drewno budowlane, drewno 
częściowo obrobione, płyty z drewna, Sklejka, forniry, tarcica, 
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Listwy 
niemetalowe, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Okładzi-
ny drewniane, ściany wykonane z drewna, sufity z drewna, 
20 Meble drewniane, meble wykonane z substytutów drew-
na, Panele drewniane do mebli, Niemetalowe śruby, nieme-
talowe elementy złączne, niemetalowe klipsy i ukryte ele-
menty złączne.

(210) 537043 (220) 2021 11 29
(731) SALESBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sales Bridge

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finan-
sowej, Usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, 
Usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, Usługi 
agencji public relations, Usługi w zakresie kreowania wize-
runku towaru, usługi, firmy, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji reklamo-
wych, Reklama radiowa i telewizyjna, Reklama billboardowa, 
Reklama korespondencyjna, Reklama prasowa, Pośrednicze-
nie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, Sprzedaż usług reklamowych i usług w za-

kresie promocji towarów i usług, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Wynajem powierzchni reklamowych, Agencje 
informacji handlowej, Oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, Analizy kosztów, Analizy rynko-
we, Audyt, Badania marketingowe, Badania rynku, Badanie 
opinii publicznej, Prognozy ekonomiczne, Powielanie doku-
mentów, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, Wyszukiwanie 
i sortowanie danych w bazach danych, Obróbka tekstów 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Ogłoszenia reklamowe, Publikowanie tekstów 
sponsorowanych, Pokazy towarów, Prezentowanie usług, Re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Wycena działalności handlowej, 
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, Kolportaż próbek reklamowych, Pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, Doradztwo handlowe, 
Przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
Promocja towarów, Prowadzenie programów lojalnościo-
wych, Projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, Rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, Pozycjonowanie produktów na półkach skle-
powych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Doradz-
two personalne, Rekrutacja personelu, Pośrednictwo pracy, 
Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
Wynajem pracowników, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów 
muzycznych, Usługi zaopatrywania osób trzecich w towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 
Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości i rachunkowości, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 Usługi pośred-
nictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
Usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubez-
pieczeniowych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych, Wynajmowanie i dzierżawa majątku nieru-
chomego, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Sporządzanie umów najmu, Usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni biurowych, 
Działalność finansowa, Usługi w zakresie operacji finanso-
wych, Doradztwo finansowe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
papierów wartościowych, Sprzedaż za pośrednictwem inter-
netu papierów wartościowych, Pośrednictwo i doradztwo 
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, Ob-
sługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwe-
stycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, Zarządzanie 
finansami, Zarządzanie majątkiem ruchomym i nierucho-
mym, Prowadzenie rachunków finansowych, Prowadzenie 
rozliczeń pieniężnych, Pośrednictwo w transakcjach finan-
sowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
Usługi w zakresie ubezpieczeń, Prowadzenie analiz finanso-
wych, Ekspertyzy dla celów finansowych, Informacja finan-
sowa, Ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, Usługi 
powiernicze, Sporządzanie i publikowanie raportów i ocen 
ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, Opracowanie 
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso-
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i in-
stytucji finansowych, Inwestycje kapitałowe, Deponowanie 
walorów, Przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lo-
kat terminowych, Maklerstwo giełdowe, Pośrednictwo gieł-
dowe, Agencje finansowe, Agencje ściągania wierzytelności, 
Usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nierucho-
mości, Usługi inwestycyjne ze środków własnych i powie-
rzonych dotyczące nieruchomości, Pozyskiwanie środków 
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finansowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości 
z ryku wtórnego i pierwotnego, Sprzedaż za pośrednictwem 
internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, 
Pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz 
gruntów, Kantory wymiany walut, Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna papierów wartościowych i walut, Sprzedaż za po-
średnictwem internetu papierów wartościowych i walut, po-
średniczenie w transakcjach finansowych, emisja papierów 
wartościowych, emisja elektronicznych jednostek płatni-
czych, monetarnych, pieniądza elektronicznego, Transakcje 
finansowe na rynkach walutowych i towarowych, Transakcje 
finansowe na rynkach kryptowalut, Zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi fi-
nansowe, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, 
Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Groma-
dzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, 41 Usługi edukacyjne, Edukacja na odległość, 
Nauczanie języków obcych, Usługi dotyczące organizowania 
szkoleń zwłaszcza o tematyce finansowej i prawnej, Kształ-
cenie praktyczne, Informacja o edukacji, Doskonalenie zawo-
dowe, Publikowanie tekstów i książek, Publikacje elektronicz-
ne on-line książek i periodyków, Obsługa oraz udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe, Usługi artystyczne, Im-
prezy rozrywkowe i okolicznościowe, Imprezy integracyjne 
(rozrywka), Organizowanie imprez rozrywkowych, okoliczno-
ściowych, Organizowanie imprez integracyjnych (rozrywka), 
Usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozryw-
kowe i sportowe), Organizowanie konkursów o charakterze 
edukacyjnym i rozrywkowym, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Organizowanie obozów sportowych, Obsługa 
urządzeń sportowych, Obsługa urządzeń rozrywkowych, 
Organizowanie przyjęć w dziedzinie rozrywki, Parki rozrywki, 
Udostępnianie sprzętu do karaoke, Wynajmowanie terenów 
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, Wypożyczanie 
dekoracji filmowych i teatralnych, ustanawianie i wręczanie 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie finansów i nieruchomo-
ści, Organizowanie konferencji popularno-naukowych i po-
pularyzowanie wiedzy o finansach i rynkach nieruchomości, 
42 Usługi w zakresie tworzenia, utrzymania stron interneto-
wych osobom trzecim, Dostarczanie i opracowywanie wy-
szukiwarek internetowych, Programowanie komputerowe, 
Projektowanie oprogramowania, Projektowanie systemów 
komputerowych dotyczących edukacji i finansów, Kon-
serwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Aktualizacja, opracowanie, doradz-
two, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie 
miejsca na serwerze, Analizy systemów komputerowych, 
Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, Admini-
strowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami 
internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, Insta-
lacje oprogramowania komputerowego, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania 
do obsługi transakcji finansowych, Usługi artystów grafików, 
usługi związane z projektowaniem graficznym, Usługi pole-
gające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, styli-
zacji pomieszczeń, Projektowanie dekoracji wnętrz i witryn 
sklepowych, projektowanie materiałów reklamowych, w tym 
gadżetów reklamowych, stendów reklamowych, ekspozycji 
reklamowych, projektowanie graficzne znaków firmowych 
oraz witryn internetowych.

(210) 537082 (220) 2021 11 25
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) convexo gel
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji paznokci, Lakiery 
do paznokci.

(210) 537215 (220) 2021 11 30
(731) BĄK MICHAŁ, Przedborów;  

LEONIENKO AGNIESZKA, Szczecinek;  
LEWANDOWSKA KATARZYNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ML MULTILOGISTYKA COPACKING

(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 Pakowanie i składowanie towarów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 537291 (220) 2021 12 02
(731) KRZAKOWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Mała Księżniczka

(531) 05.13.25, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, obuwie dziecięce, bielizna 
osobista, bluzki, czapki (nakrycia głowy), ubiory dla dzieci 
z dzianiny, kamizelki, kostiumy kąpielowe, kapcie, kombine-
zony, koszule, kurtki, odzież z imitacji skóry, obuwie, okrycia 
wierzchnie, płaszcze, piżamy, podkoszulki, pulowery, rajsto-
py, rękawiczki, szaliki, sukieneczki, sukienki, spódnice, skarpe-
ty, stroje na maskaradę, swetry, trykoty, szlafroki, wyprawki 
dziecięce, 35 Organizowanie pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modelek i modeli 
dla celów reklamy lub promocji sprzedaży, 42 Projektowanie 
odzieży, projektowanie odzieży dla dzieci i młodzieży.
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(210) 537349 (220) 2021 12 06
(731) AGRO-WIKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opoczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AW AGRO WIKT Sp. z o.o.

(531) 26.01.18, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, Betoniarki, Części i akcesoria do maszyn 
rolniczych, maszyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, za-
warte w tej klasie, Lemiesze pługów.

(210) 537353 (220) 2021 12 06
(731) CIECHANOWSKI PRZEMYSŁAW, Zgierz; 

KOZAKIEWICZ MIKOŁAJ, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) otwieramy przestrzeń
(510), (511) 6 Akcesoria metalowe do okien, Osprzęt metalo-
wy do drzwi i okien, Drzwi i okna metalowe, Zawiasy metalo-
we, Metalowe uchwyty do ram okiennych, Metalowe uchwyty 
do otwierania drzwi, Gałki [uchwyty] metalowe, Klamki meta-
lowe do okien, Klamki z metalu do drzwi, Metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Futryny do drzwi me-
talowe, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, Meta-
lowe parapety okienne, Ograniczniki metalowe, Zamknięcia 
metalowe, 19 Materiały budowlane i konstrukcyjne niemeta-
lowe, Parapety okienne (Niemetalowe -), Drzwi niemetalowe, 
Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ościeżnice 
do okien, Konstrukcje przenośne niemetalowe, Progi nieme-
talowe, Drzwiowe (Płyty -) niemetalowe, Okna niemetalowe, 
20 Okucia do drzwi [niemetalowe], Okucia okien (Niemetalo-
we -), Okucia zapadek, niemetalowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 537411 (220) 2021 12 07
(731) PEŁKO ANNA NOILTRADE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) HEMPMONT
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, 
Aromatyczne olejki eteryczne, Roślinne olejki eteryczne, 
5 Suplementy diety, w tym zawierające białko konopne, 
Produkty i preparaty farmaceutyczne, Farmaceutyki sprze-
dawane w aptece, Zioła lecznicze, 30 Mąka z konopi siew-
nych, Herbata z konopi siewnych, Cukierki, Żelki, 35 Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa produktów takich jak: mąka z konopi 
siewnych, herbata z konopi siewnych, cukierki, żelki, oleje 
spożywcze tłoczone na zimno, suplementy diety, w tym 
zawierające białko konopne, produkty i preparaty farmaceu-
tyczne, naturalne surowce farmaceutyczne, farmaceutyki 
sprzedawane w aptece, produkty zielarskie, oleje kosmetycz-
ne, kosmetyki.

(210) 537502 (220) 2021 12 09
(731) STARKO ELŻBIETA CENTRUM SZKOLEŃ I TERAPII 

ZŁOTY ŚRODEK, Lublin; KARPIŃSKI ADAM STUDIO 
PROJEKT, Lublin; STARKO MACIEJ CENTRUM 
ROZWOJOWE ZŁOTY ŚRODEK, Lublin

(540) (znak słowny)
(540) Rehealing
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Płyty kompaktowe 
[audio-wideo], Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Nagrane pro-
gramy komputerowe, Komputerowe (Programy -) nagrane, 
Urządzenia do nauczania, Urządzenia i przyrządy do naucza-
nia, 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Biuletyny informacyj-
ne, Broszury, Broszury drukowane, Czasopisma [periodyki], 
Periodyki [czasopisma], Diagramy, Etykiety z papieru lub kar-
tonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowa-
ne], Gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy, skoro-
widze, Kalendarze, Katalogi, Kartki muzyczne z życzeniami, 
Kartki z życzeniami, Komiksy, Koperty [artykuły piśmienne], 
Książeczki do kolorowania, Książki, Materiały do pisania, Ma-
teriały do rysowania, Materiały drukowane, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Obrazy 
i zdjęcia, Ochronne okładki na książki, Pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Plansze, płytki 
grawerskie, Plany, Podkładki na biurko, Podkładki na biurko 
z kalendarzem, Podręczniki [książki], Prospekty, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Publikacje drukowane, Reje-
stry, księgi główne [książki], Reprodukcje graficzne, Rysunki, 
Segregatory na luźne kartki, Skoroszyty, Śpiewniki, Transpa-
renty z papieru, Ulotki, Ulotki drukowane, Zakładki do ksią-
żek, Zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, Zakładki 
papierowe do książek, Zakładki do stron, Zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], Zestawy rysunkowe [kom-
plety kreślarskie], Zeszyty do pisania lub rysowania, 41 Do-
radztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybu-
cja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, 
Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Pisanie 
piosenek, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produk-
cja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja widowisk, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Usługi biblio-
teczne, Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla 
osób wymagających specjalnej opieki [SNA], Usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na po-
trzeby realizacji wydarzeń, Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi studia na-
grań, Studia nagrań (Usługi -), Usługi trenerskie, Usługi oceny 
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, 
Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie 
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opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, 44 Aromaterapia, Chiropraktyka [nastawianie 
kręgosłupa], Fizjoterapia, Masaż, Ośrodki zdrowia, Placówki 
rekonwalescencji, Terapia mowy, Terapia z udziałem zwierząt 
[zooterapia], Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi me-
dycyny alternatywnej, Usługi psychologów, Usługi terapeu-
tyczne, 45 Badanie przeszłości osób, Doradztwo duchowe, 
Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], Konsultacje 
w zakresie znaków zodiaku, Mediacje, Poszukiwanie osób 
zaginionych, Sprawy sporne (Usługi pomocy w -), Stawianie 
tarota indywidualnym osobom, Usługi alternatywnego roz-
wiązywania sporów, Usługi wróżenia z kart, Ustalanie horo-
skopów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 537574 (220) 2021 12 10
(731) YONIX DIGITAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe związane z walutami  
cyfrowymi.

(210) 537610 (220) 2021 12 10
(731) DCB Holding GmbH, Mönchengladbach, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Professional Scuba Association - Since 1962 

Safety Integrity Knowledge PSA International

(531) 01.05.15, 26.03.18, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Aparaty tlenowe do pływania podwodnego, 
Aparaty oddechowe do nurkowania [rebreathery], Awaryjne 
butle skompresowanego gazu do nurkowania, Balast nur-
kowy, Gogle dla nurków, Gogle do pływania, Hełmy do nur-
kowania, Kamizelki ratowniczo-wypornościowe dla nurków, 
Maski dla nurków, Maski do nurkowania, Maski do pływania, 

Okulary ochronne do nurkowania, Pasy balastowe do nur-
kowania, Pęcherze wypornościowe do kamizelek nurko-
wych, Sprzęt do nurkowania, Regulatory do nurkowania, 
Rękawice dla nurków, Skafandry dla nurków, Zaciski do nosa 
dla nurków i pływaków, Zatyczki do uszu do nurkowania, 
Rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, Maski do od-
dychania, inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia 
do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Arty-
kuły odblaskowe do noszenia, do zapobiegania wypadkom, 
Błyskowe światła bezpieczeństwa, Urządzenia do kontroli 
bezpieczeństwa, Komory dekompresyjne, Edukacyjne ma-
teriały na zajęcia, do pobrania, Książki elektroniczne do po-
brania z dziedziny nauki nurkowania lub pływania, Książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Media 
do pobierania, Nagrania audio, Nagrania wideo, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, Terminarze i orga-
nizery do pobrania, które można wydrukować, Urządzenia 
dydaktyczne i instruktażowe, Audiowizualne urządzenia dy-
daktyczne [do nauczania], Sportowe symulatory treningowe, 
16 Podręczniki instruktażowe do celów nauczania, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Artyku-
ły biurowe [z wyjątkiem mebli], Broszury drukowane, Certy-
fikaty drukowane, Czasopisma [periodyki], Czasopisma bran-
żowe, Materiały drukowane, Drukowane dyplomy [nagrody], 
Drukowane emblematy, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Papierowe artykuły pi-
śmienne, Podręczniki instruktażowe do celów nauczania, 
Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Ulotki, Ulotki 
instrukcyjne, 35 Prowadzenie rejestru profesjonalnych na-
uczycieli zawodowych, Prowadzenie rejestru informacji, 
Skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Przetwarzanie doku-
mentów rejestracji gwarancji na rzecz osób trzecich, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Promowanie 
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trze-
cich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób 
trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie 
zawodów i wydarzeń sportowych, Reklama, Reklama on-li-
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie 
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Prowadzenie rejestru płetwonurków 
i pływaków, w tym certyfikowanych płetwonurków i pły-
waków, Prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących 
płetwonurków i pływaków, w tym certyfikowanych płetwo-
nurków i pływaków, 41 Nauka nurkowania, Nauczanie pły-
wania, Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie 
gier w zakresie nurkowania, Kursy instruktażowe, Produkcja 
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, 
Wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, Wypoży-
czanie sprzętu do nurkowania, Organizowanie pokazów 
nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szko-
leniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Usługi w zakresie 
szkolenia nauczycieli, w tym nauczycieli pływania i nurko-
wania, 45 Certyfikaty bezpieczeństwa do przygotowywania 
kart identyfikacyjnych, Usługi ratowników wodnych, Usługi 
weryfikacji danych przed zatrudnieniem, Uwierzytelnianie 
danych dotyczących tożsamości osoby [usługi potwierdza-
nia tożsamości], Usługi organów nadających uprawnienia.

(210) 537721 (220) 2021 12 22
(731) EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

(531) 26.01.16, 24.13.09, 02.09.01, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12, 
07.01.08

(510), (511) 41 Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Nauczanie 
indywidualne, Nauczanie przedszkolne, Nauczanie w szko-
łach podstawowych, Nauczanie w szkołach średnich, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 537996 (220) 2021 12 21
(731) ŚWIERCZYŃSKI ADAM BRING IT TO EUROPE, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BitE Bring it to Europe

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi udostępniania i zarządzania po-
wierzchnią reklamową, Usługi organizacji wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie upowszechniania wiedzy 
i promocji nauki wśród szkół, firm, urzędów i instytucji kul-
turalnych, również za pośrednictwem sieci internetowej, 
Pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licen-
cji w zakresie zasobów naukowych i innowacji, Tworzenie 
i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych 
i reklamowych, Pokazy towarów i zastosowań osiągnięć na-
ukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, 
Rekrutacja pracowników, Sondaże opinii publicznej, Pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Usługi promocji regionu śląska, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów naukowych 
i dydaktycznych, Prowadzenie hurtowni lub sklepów pole-
gające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmują-
cej następujący zakres towarów: artykuły chemiczne, artyku-
ły kosmetyczne, artykuły weterynaryjne, Prowadzenie hur-
towni lub sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży de-
talicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży 
wysyłkowej maszyn i urządzeń, zwłaszcza rolniczych, ener-
getycznych, budowlanych, medycznych, 42 Badania nauko-
we, Badania technologiczne, Ekspertyzy naukowe i technicz-
ne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wypożycza-
nie urządzeń i wyposażenia naukowego, Opracowywanie 
programów komputerowych, Organizowanie i prowadzenie 
badawczych pracowni specjalistycznych, Analizy systemów 
komputerowych, Audyt energetyczny, Doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, Miernictwo [pomiary], Opracowy-
wanie projektów technicznych, Projektowanie techniczne, 
Projektowanie konstrukcyjne, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Usługi inżynie-
ryjne, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Wzor-
nictwo przemysłowe.

(210) 538075 (220) 2021 12 23
(731) KREKORA DOROTA BLAMELESS, Marciszów
(540) (znak słowny)
(540) Blameless
(510), (511) 25 Bluzki, Bluzy, Body, Kombinezony, Komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, Koszule, Leginsy, Marynar-
ki, Odzież damska, Okrycia wierzchnie [odzież], Spodenki, 
Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swetry.

(210) 538271 (220) 2021 12 30
(731) GÓRALCZYK OKSANA KÓŁKO KRZYŻYK, Strzeniówka
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.17.06, 24.17.09, 24.17.25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie, 
Spódnice, Sukienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty, 
Pulowery, Swetry, Bluzy, Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, 
Odzież wierzchnia, Kurtki, Palta, Płaszcze, Prochowce, Ge-
try, Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Rajstopy, Czapki, Daszki 
do czapek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed słońcem, Rę-
kawiczki (odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na szyję, Chu-
sty, Fulardy, Szale, Szaliki, Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, San-
dały, Kalosze, Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Odzież 
dziecięca, Wyprawki dziecięce (odzież), Paski (odzież), 
Szelki, 35 Informacja handlowa o towarach, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, spodnie, 
spódnice, sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, 
pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kombinezony, odzież 
wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, prochowce, getry, leggin-
sy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, daszki do cza-
pek, nauszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rękawiczki 
(odzież), stroje kąpielowe, bandany na szyję, chusty, fulardy, 
szale, szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, 
kalosze, obuwie plażowe, pantofle domowe, odzież dzie-
cięca, wyprawki dziecięce, serwetki dla dzieci z materiałów 
tekstylnych, paski (odzież), szelki, pościeli, koców, narzut, 
pokrowców na łóżka, kołder, pokrowców na materace, bieli-
zna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, plecaki, toreb-
ki, torby, siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, 
papier i tektura, almanachy, notatniki, pudełka kartonowe 
lub papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicznościowe, 
broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały piśmienne, 
zabawki pozwalające nabywcy na ich swobodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepie lub hurtowni, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet takich towarów 
jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszulki, 
podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, 
kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, 
prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia gło-
wy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony 
przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe, ban-
dany na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, 
boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, 
pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, 
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serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), 
szelki, pościeli, koców, narzut, pokrowców na łóżka, kołder, 
pokrowców na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, tor-
by, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, port-
monetki, parasole i parasolki, papier i tektura, almanachy, 
notatniki, pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (pa-
peteria), karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tek-
tura, karty, materiały piśmienne, zabawki, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, 
Marketing, Promocja.

(210) 538272 (220) 2021 12 30
(731) GÓRALCZYK OKSANA KÓŁKO KRZYŻYK, Strzeniówka
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.17.06, 24.17.09, 24.17.25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie, 
Spódnice, Sukienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty, 
Pulowery, Swetry, Bluzy, Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, 
Odzież wierzchnia, Kurtki, Palta, Płaszcze, Prochowce, Ge-
try, Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Rajstopy, Czapki, Daszki 
do czapek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed słońcem, Rę-
kawiczki (odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na szyję, Chu-
sty, Fulardy, Szale, Szaliki, Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, San-
dały, Kalosze, Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Odzież 
dziecięca, Wyprawki dziecięce (odzież), Paski (odzież), 
Szelki, 35 Informacja handlowa o towarach, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, spodnie, 
spódnice, sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, 
pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kombinezony, odzież 
wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, prochowce, getry, leggin-
sy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, daszki do cza-
pek, nauszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rękawiczki 
(odzież), stroje kąpielowe, bandany na szyję, chusty, fulardy, 
szale, szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, 
kalosze, obuwie plażowe, pantofle domowe, odzież dzie-
cięca, wyprawki dziecięce, serwetki dla dzieci z materiałów 
tekstylnych, paski (odzież), szelki, pościeli, koców, narzut, 
pokrowców na łóżka, kołder, pokrowców na materace, bieli-
zna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, plecaki, toreb-
ki, torby, siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, 
papier i tektura, almanachy, notatniki, pudełka kartonowe 
lub papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicznościowe, 
broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały piśmienne, 
zabawki pozwalające nabywcy na ich swobodne ogląda-
nie i kupowanie w sklepie lub hurtowni, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet takich towarów 
jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszulki, 
podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, 
kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, 
prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia gło-
wy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony 
przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe, ban-
dany na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, 
boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, 
pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, 
serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), 
szelki, pościeli, koców, narzut, pokrowców na łóżka, kołder, 
pokrowców na materace, bielizna pościelowa, ręczniki, tor-
by, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, port-

monetki, parasole i parasolki, papier i tektura, almanachy, 
notatniki, pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (pa-
peteria), karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tek-
tura, karty, materiały piśmienne, zabawki, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, 
Marketing, Promocja.

(210) 538391 (220) 2022 01 04
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Ale Owoc!
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Wyroby cze-
koladowe, Cukierki, Cukierki w polewie czekoladowej.

(210) 538394 (220) 2022 01 04
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ale Owoc!

(531) 05.07.06, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, Wy-
roby czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki 
z nadzieniem, Gumy do żucia, Galaretki (słodycze), Galaretki 
nadziewane (słodycze), Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka.

(210) 538434 (220) 2022 01 04
(731) KASPRZYK KAROLINA, Warszawa;  

DRABAREK AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MUZYKI MARZEŃ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.10
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi orkiestry, 
Usługi rozrywkowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 538456 (220) 2022 01 04
(731) SOFA EU SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) S SMART OASIS

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny i obrabiarki (narzędzia maszynowe), 
Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
Mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowa-
nych w pojazdach lądowych), Narzędzia rolnicze o napędzie 
innym niż ręczny, Inkubatory do jaj, Automaty sprzedające, 
31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne, Surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Naturalne 
rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, Słód.

(210) 538471 (220) 2022 01 07
(731) FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY 

I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRETORIANS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA PRETORIANS

(531) 23.01.01, 24.01.16, 24.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie grupowych zajęć 
rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organi-
zowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, Organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych.

(210) 538519 (220) 2022 01 10
(731) GIŻEWSKI DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.02, 03.07.04
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Indyk, Burgery z indy-
ka, Części indyka, Gotowany indyk, Gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się 
głównie z indyka, Hamburgery z indyka, Indyk pieczony, Mię-
so z indyka, Mrożony indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk, 
31 Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, Indyk [żywy], In-
dyki [żywe].

(210) 538520 (220) 2022 01 10
(731) KOŚCIELNIK ANNA NATURAL, Trzcianka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) auna

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.01.25, 29.01.12
(510), (511) 3 Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kosmetyki, Ko-
smetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do maki-
jażu, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do ma-
kijażu twarzy, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upięk-
szające, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci 
różu, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy.

(210) 538565 (220) 2022 01 10
(731) DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Lady Jessy
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty 
DVD, Pliki mp3, Pliki mp4, Taśmy z nagraniami muzyki, Taśmy 
audio zawierające muzykę, Płyty kompaktowe z muzyką, Dyski 
optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania 
wideo z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, 
Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Dyski optyczne [LD] 
do przechowywania muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania 
z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z In-
ternetu, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Na-
grania wideo z muzyką, do pobrania, Stacje dokujące do cy-
frowych odtwarzaczy muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania 
dostarczona z Internetu, Oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, Programy kom-
puterowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, Muzy-
ka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry-
nach internetowych MP3, Oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, Programy kompute-
rowe do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania 
muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi impre-
sariów w działalności artystycznej, Zarządzanie działalnością 
artystyczną, Zarządzanie działalnością kulturalno-artystyczną, 
41 Występy zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja wy-
stępów zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe 
w postaci występów zespołów muzycznych, Muzyczna dzia-
łalność koncertowa, Usługi koncertowo-estradowe, Nagrywa-
nie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na nośnikach.
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(210) 538593 (220) 2022 01 12
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 min. i gotowe DANIE GOTOWE SOKOŁÓW Sokoliki 

PULPECIKI WIEPRZOWE w sosie brzoskwiniowym 
z ryżem BEZ dodatku: KONSERWANTÓW 
SZTUCZNYCH BARWNIKÓW WZMACNIACZY SMAKU 
FOSFORANÓW ŹRÓDŁO PEŁNOWARTOŚCIOWEGO 
BIAŁKA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.05.01, 08.07.99, 05.07.14, 03.07.01, 
11.01.02, 11.03.09

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzyw-
ne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, 
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania 
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty 
warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 538609 (220) 2022 01 12
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RKS URSUS

(531) 24.01.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 538613 (220) 2022 01 12
(731) BRAATZ JAN, Ciechocinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZPLANNER.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.15.21
(510), (511) 35 Promowanie działalności gospodarczej, Au-
dyt działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Nadzór 
nad działalnością gospodarczą, Zbieranie danych dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Pomoc w organizowaniu 
działalności gospodarczej, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej, Ocena możliwości dla działalności gospodar-
czej, Administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, Analiza statystyk dotyczących działalności 
gospodarczej, Badania dla celów działalności gospodarczej, 
Dostarczanie danych dotyczących działalności gospodar-
czej, Planowanie strategiczne dla działalności gospodar-
czej, Usługi informacyjne dotyczące działalności gospo-
darczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (oce-
na praktyk w organizacji działalności gospodarczej), Usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Przygotowywanie prezen-
tacji do celów działalności gospodarczej, Ocena możliwości 
w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie pomocy 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi szacowania ry-
zyka w działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami 
z zakresu działalności gospodarczej, Analizy ekonomiczne 
do celów działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania działalności gospodarczej, Badania w zakresie 
wydajności działalności gospodarczej, Usługi porównywania 
rozwiązań w działalności gospodarczej, Rozpowszechnianie 
danych w zakresie działalności gospodarczej, Analiza infor-
macji w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
i operacji z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowy-
wanie dokumentów związanych z działalnością gospodar-
czą, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Porady w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalno-
ściami gospodarczymi, Doradztwo w zakresie zarządzania 
ryzykiem [działalność gospodarcza], Przygotowywanie opra-
cowań projektów dotyczących tematyki działalności gospo-
darczej, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla 
firm, Usługi ekspertów do spraw efektywności działalności 
gospodarczej, Analizy prognoz ekonomicznych do celów 
działalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analiz doty-
czących działalności gospodarczej, Porady, pytania i informa-
cje dotyczące działalności gospodarczej, Wyceny dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębior-
stwach, Udostępnianie skomputeryzowanych danych zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, Konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Pomoc 
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w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, Zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej 
lub celów handlowych], Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Sporzą-
dzanie raportów dotyczących projektów w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie strategii 
w działalności gospodarczej, Usługi komputerowego prze-
twarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności 
gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Specjalistyczne 
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności 
gospodarczej, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyski-
wania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania 
funduszy, Usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, Pozyskiwanie umów [dla 
osób trzecich], Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przed-
siębiorstw, Planowanie dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Usługi doradcze w za-
kresie przejęć firm, Doradztwo w zakresie przejęć przedsię-
biorstw, 36 Usługi związane z oszczędnościami i pożyczka-
mi, Doradztwo dotyczące pożyczek, Zapewnienie funduszy 
na pożyczki, Przygotowywanie umów pożyczkowych, Usługi 
dotyczące pożyczania i pożyczek, Organizowanie pożyczek, 
Organizowanie kredytów, Ocena zdolności kredytowej 
przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób 
prywatnych, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie rapor-
tów kredytowych, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, 
Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe, Usługi wery-
fikacji kredytów biznesowych, Pośrednictwo w umowach 
kredytowych, Zapytania i konsultacje kredytowe, Usługi 
w zakresie informacji kredytowej, Usługi w zakresie doradz-
twa kredytowego, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Pozy-
skiwanie inwestycji finansowych.

(210) 538614 (220) 2022 01 12
(731) WOLF ARTUR, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING WOLF

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi myjni pojazdów, Odświeżanie lakieru 
samochodu.

(210) 538632 (220) 2022 01 13
(731) CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabinet Samorozwoju

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja webinariów, 
44 Porady psychologiczne, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi doradcze 
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi psychologów, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo psycho-
logiczne, Doradztwo związane z psychologią integralną, Do-
radztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego ła-
godzenia dolegliwości medycznych, Konsultacje psychia-
tryczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, 
Poradnictwo psychologiczne, Badanie osobowości do ce-
lów psychologicznych, Badanie osobowości [usługi w zakre-
sie zdrowia psychicznego], Usługi diagnozy psychologicznej, 
Usługi psychoterapeutyczne, Badania psychologiczne, Psy-
choterapia holistyczna, Udzielanie informacji z zakresu psy-
chologii, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Poradnic-
two medyczne związane ze stresem, Zapewnianie leczenia 
psychologicznego, Psychiatria, Usługi psychiatryczne, Psy-
choterapia, Usługi psychoterapeuty, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi.

(210) 538636 (220) 2022 01 13
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Secret
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i wetery-
naryjne, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia medyczne i es-
tetyczne służące do wykonywania zabiegów odmładzania 
i pielęgnacji skóry do stosowania w kosmetycznym, medycz-
nym i dermatologicznym leczeniu skóry.

(210) 538645 (220) 2022 01 13
(731) CIEŚLA TOMASZ, Czeszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMERTO

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 7 Gwoździarki, Gwoździarki elektryczne, Gwoź-
dziarki pneumatyczne, Elektrycznie napędzane zszywacze, 
Zszywacze elektryczne, Zszywacze elektryczne, inne niż 
do użytku biurowego, Zszywacze [inne niż do celów chirur-
gicznych lub biurowych], Zszywacze [maszyny], Zszywacze 
pneumatyczne, Zszywacze pistoletowe o napędzie elek-



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT13/2022

trycznym, Kompresory jako części maszyn i silników, Pompy, 
kompresory i dmuchawy, Elektryczne narzędzia ręczne, Na-
rzędzia elektryczne.

(210) 538646 (220) 2022 01 13
(731) MARZYŃSKA TERESA, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIT STOP WGNIECENIA

(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.11
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.

(210) 538676 (220) 2022 01 14
(731) LABORATORIUM PANI DOMU SPÓŁKA 

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

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

(210) 538678 (220) 2022 01 13
(731) GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Blisko tego, co bliskie Tobie. Interia.
(510), (511) 16 Gazety, Czasopisma [periodyki], Kalendarze, 
Książki, Katalogi, Komiksy, Fotografie [wydrukowane], Notat-
niki [notesy], Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Ołówki, Ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Papier, Torby, 
Karton, 35 Indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych i reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie 
reklam, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 38 Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Poczta elektroniczna, Przesy-
łanie wiadomości, Transmisja wideo na żądanie, Udostęp-
nianie forów internetowych online, Usługi związanie z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Zapewnianie dostępu do baz danych, 41 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 w ideo 
na żądanie, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie warszta-

tów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produk-
cja mikrofilmów, Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 Aktualizowa-
nie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron interneto-
wych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Przechowywanie danych elek-
tronicznych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, Tworzenie platform komputero-
wych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją 
użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Wynajmowanie ser-
werów WWW.

(210) 538706 (220) 2022 01 14
(731) FUNDACJA MY PERSONALITY SKILLS, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MY PS

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Doradztwo zawo-
dowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informa-
cji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów, Orga-
nizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie targów 
edukacyjnych, 42 Certyfikacja usług edukacyjnych, 44 Usługi 
psychologów, Badania psychologiczne, Porady psycholo-
giczne, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Prze-
prowadzanie ocen i badań psychologicznych, Badanie oso-
bowości do celów psychologicznych, 45 Licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].

(210) 538745 (220) 2022 01 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP GO

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowi-
zualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multi-
medialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne i kom-
puterowe, Programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne 
bazy danych, Interaktywne bazy danych, Komputerowe 
bazy danych, Oprogramowanie, Oprogramowanie kom-
puterowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
komunikacyjne i sieciowe, Oprogramowanie do zarządza-
nia danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie 
do mediów i publikowania, Aplikacje biurowe i biznesowe, 
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz 
oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, Programy systemów operacyj-
nych do telewizji hybrydowej, Platformy oprogramowania 
komputerowego, Platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, Urządzenia do transmisji 
strumieniowej wideo, Oprogramowanie do transmisji stru-
mieniowej mediów, Urządzenia do strumieniowej transmisji 
mediów cyfrowych, Urządzenia do transmisji strumieniowej 
treści medialnych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji 
strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za po-
średnictwem Internetu, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, 
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisa-
ne fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne 
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania foto-
grafii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie opra-
wione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, 
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 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 sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi 
marketingu i public relations, Merchandising, Reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-
medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, Gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarcza-
nie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi 
teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletek-
stowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron interne-
towych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line 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, 
realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali 
telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
zji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 538746 (220) 2022 01 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP GO
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(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, progra-
my telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, Gry telewizyjne i komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, Mobilne aplikacje, Apli-
kacje do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne 
bazy danych, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie użytko-
we, Oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, Oprogramo-
wanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 
Oprogramowanie do mediów i publikowania, Aplikacje biuro-
we i biznesowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Programy systemów 
operacyjnych do telewizji hybrydowej, Platformy oprogramo-
wania komputerowego, Platformy oprogramowania kompu-
terowego, nagrane lub do pobrania, Urządzenia do transmisji 
strumieniowej wideo, Oprogramowanie do transmisji stru-
mieniowej mediów, Urządzenia do strumieniowej transmisji 
mediów cyfrowych, Urządzenia do transmisji strumieniowej 
treści medialnych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji 
strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośred-
nictwem Internetu, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papierni-
cze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotogra-
fie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne Minialbumy 
fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, Produk-
cja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produk-
cja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewi-
zji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public rela-
tions, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, 
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych 
i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów szklanych, por-
celanowych i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, hi-
gienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżo-
wej 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 komunikacyjne, 
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światło-
wodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emi-
sji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych 
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie 
usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-li-
ne książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multi-
medialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wy-
najmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja 
spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, 
seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usługi w za-
kresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto-
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie graficzne.

(210) 538747 (220) 2022 01 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TVP GO
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach 
CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarza-
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, progra-
my telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie 
multimedialnej, Gry telewizyjne i komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, Mobilne aplikacje, Apli-
kacje do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne 
bazy danych, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie użytko-
we, Oprogramowanie komunikacyjne i sieciowe, Oprogramo-
wanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 
Oprogramowanie do mediów i publikowania, Aplikacje biuro-
we i biznesowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Programy systemów 
operacyjnych do telewizji hybrydowej, Platformy oprogramo-
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wania komputerowego, Platformy oprogramowania kompu-
terowego, nagrane lub do pobrania, Urządzenia do transmisji 
strumieniowej wideo, Oprogramowanie do transmisji stru-
mieniowej mediów, Urządzenia do strumieniowej transmisji 
mediów cyfrowych, Urządzenia do transmisji strumieniowej 
treści medialnych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji 
strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośred-
nictwem Internetu, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papierni-
cze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotogra-
fie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne Minialbumy 
fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną 
czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, Produk-
cja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produk-
cja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewi-
zji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public rela-
tions, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, 
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych 
i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów szklanych, por-
celanowych i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, hi-
gienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 
sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżo-
wej 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 komunikacyjne, 
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światło-
wodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emi-
sji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych 
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie 
usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-li-
ne książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multi-
medialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wy-
najmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja 

spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, 
seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, 42 Usługi w za-
kresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto-
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo kompute-
rowe, projektowanie graficzne.

(210) 538769 (220) 2022 01 18
(731) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU  

IM. DANIELA FAHRENHEITA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uczelnie Fahrenheita

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.03, 24.01.16
(510), (511) 41 Nauczanie, Szkolenia, Edukacja, Usługi w za-
kresie oświaty, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowa-
dzenie targów edukacyjnych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, Prowadzenie wystaw w celach edu-
kacyjnych, Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, 
42 Analiza naukowa, Badania naukowe.

(210) 538770 (220) 2022 01 18
(731) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU  

IM. DANIELA FAHRENHEITA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fahrenheit Universities

(531) 24.01.03, 24.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie, Szkolenia, Edukacja, Usługi w za-
kresie oświaty, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowa-
dzenie targów edukacyjnych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Or-
ganizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, Prowadzenie wystaw w celach edu-
kacyjnych, Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, 
42 Analiza naukowa, Badania naukowe.

(210) 538904 (220) 2022 01 20
(731) DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LJ LADY JESSY
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(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.01.18
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty 
DVD, Pliki mp3, Pliki mp4, Taśmy z nagraniami muzyki, Taśmy 
audio zawierające muzykę, Płyty kompaktowe z muzyką, 
Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawie-
rające muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Dyski 
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), do-
starczona z Internetu, Etui na urządzenia do przechowywa-
nia muzyki, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Stacje 
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, Muzyka cyfro-
wa do pobrania dostarczona z Internetu, Oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową 
Programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką 
cyfrową, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostęp-
niana na witrynach internetowych MP3, Oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, 
Programy komputerowe do odczytu maszynowego, stoso-
wane do odtwarzania muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, Nagrania audio-wideo, 
21 Kubki ceramiczne, Filiżanki, Kubki, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 35 Usługi impresariów w działalności arty-
stycznej, Zarządzanie działalnością artystyczną, Zarządzanie 
działalnością kulturalno-artystyczną, Tworzenie tekstów re-
klamowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Promowanie muzyki 
poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem 
witryn internetowych, 41 Występy zespołów muzycznych 
na żywo, Prezentacja występów zespołów muzycznych 
na żywo, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów 
muzycznych, Muzyczna działalność koncertowa, Usługi kon-
certowo-estradowe, Nagrywanie, kopiowanie, konfekcjono-
wanie sygnału na nośnikach, Usługi wydawnicze w zakresie 
utworów muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Usługi 
w zakresie produkcji muzycznej, Usługi imprez muzycznych 
na żywo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
Muzyczne usługi wydawnicze, Produkcja muzyczna, Usługi 
prezenterów muzyki, Usługi prezenterów telewizyjnych i ra-
diowych.

(210) 538905 (220) 2022 01 20
(731) DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIRTUALNA domówka

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty 
DVD, Pliki mp3, Pliki mp4, Taśmy z nagraniami muzyki, Ta-
śmy audio zawierające muzykę, Płyty kompaktowe z muzy-
ką, Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawiera-
jące muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Dyski 
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, Muzyka cyfro-
wa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), 
dostarczona z Internetu, Etui na urządzenia do przechowy-
wania muzyki, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Sta-
cje dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, Muzyka 

cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Oprogramo-
wanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką 
cyfrową Programy komputerowe do przetwarzania plików 
z muzyką cyfrową, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarcza-
na z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniana na witrynach internetowych MP3, Opro-
gramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki 
i dźwięków, Programy komputerowe do odczytu maszyno-
wego, stosowane do odtwarzania muzyki, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Na-
grania audio-wideo, 21 Kubki ceramiczne, Filiżanki, Kubki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi impresariów 
w działalności artystycznej, Zarządzanie działalnością arty-
styczną, Zarządzanie działalnością kulturalno-artystyczną, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Promowanie muzyki poprzez dostarczanie portfolio 
online za pośrednictwem witryn internetowych, 41 Wystę-
py zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja występów 
zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe w po-
staci występów zespołów muzycznych, Muzyczna działal-
ność koncertowa, Usługi koncertowo-estradowe, Nagrywa-
nie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na nośnikach, 
Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 
Występy muzyczne na żywo, Usługi w zakresie produkcji 
muzycznej, Usługi imprez muzycznych na żywo, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i muzycznych, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Produkcja muzyczna, Usługi prezenterów muzy-
ki, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych.

(210) 538908 (220) 2022 01 20
(731) DOLIŃSKA RENATA LADY JESSY, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) LADY JESSY 82
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty 
DVD, Pliki mp3, Pliki mp4, Taśmy z nagraniami muzyki, Ta-
śmy audio zawierające muzykę, Płyty kompaktowe z muzy-
ką, Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawiera-
jące muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Dyski 
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, Muzyka cyfro-
wa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), 
dostarczona z Internetu, Etui na urządzenia do przechowy-
wania muzyki, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Sta-
cje dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, Muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Oprogramo-
wanie komputerowe do przetwarzania plików z muzyką 
cyfrową Programy komputerowe do przetwarzania plików 
z muzyką cyfrową, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarcza-
na z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniana na witrynach internetowych MP3, Opro-
gramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki 
i dźwięków, Programy komputerowe do odczytu maszyno-
wego, stosowane do odtwarzania muzyki, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Na-
grania audio-wideo, 21 Kubki ceramiczne, Filiżanki, Kubki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi impresariów 
w działalności artystycznej, Zarządzanie działalnością arty-
styczną, Zarządzanie działalnością kulturalno-artystyczną, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Promowanie muzyki poprzez dostarczanie portfolio 
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online za pośrednictwem witryn internetowych, 41 Wystę-
py zespołów muzycznych na żywo, Prezentacja występów 
zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe w po-
staci występów zespołów muzycznych, Muzyczna działal-
ność koncertowa, Usługi koncertowo-estradowe, Nagrywa-
nie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na nośnikach, 
Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, 
Występy muzyczne na żywo, Usługi w zakresie produkcji 
muzycznej, Usługi imprez muzycznych na żywo, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i muzycznych, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Produkcja muzyczna, Usługi prezenterów muzy-
ki, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych.

(210) 538952 (220) 2022 01 21
(731) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLAN A
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami.

(210) 538953 (220) 2022 01 21
(731) AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLAN A+
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami.

(210) 538966 (220) 2022 01 24
(731) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA 

REKLAMOWA, Mierzyn
(540) (znak słowny)
(540) BGOOD
(510), (511) 14 Biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do kra-
watów, łańcuszki, spinki do mankietów, breloki, broszki, 
etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty 
do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpil-
ki ozdobne, sprzączki z metali szlachetnych do zegarków, 
18 Dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na za-
kupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, 
tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, 
pasy i paski skórzane inne niż odzież, pasy i paski skórzane 
do bagażu, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, 
skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla 
niemowląt do noszenia na ciele, futra sprzedawane w ilo-
ściach hurtowych, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki 
do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, po-
krowce podróżne na ubrania, 25 Odzież, odzież ze skóry 
i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 
bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podko-
szulki, t-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki 
do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, sta-
niki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do bu-
tów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, san-
dały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa, 
stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub 
futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki, 
palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, 
rajstopy, rajtuzy, kombinezony, peleryny przeciwdeszczo-
we, Pasy i paski skórzane jako odzież, Futra jako odzież, 

35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, 
biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośred-
nictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galan-
terii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, Usługi rekla-
mowe i marketingowe, Promocja towarów.

(210) 539011 (220) 2022 01 25
(731) KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) KroCaps
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty far-
maceutyczne dla ludzi, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety po-
prawiające kondycję i wytrzymałość, Preparaty i substancje 
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Im-
munostymulanty, Preparaty farmaceutyczne do leczenia 
chorób i zaburzeń układu odpornościowego, Leki wzmac-
niające, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekon-
walescentów.

(210) 539018 (220) 2022 01 25
(731) TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,  

Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) EnoTarnowskie
(510), (511) 33 Wino winogronowe, Napoje na bazie wina, 
Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, Wina, Wina 
alkoholowe, Wina niemusujące, Białe wino, Czerwone wino, 
Wino alkoholizowane, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Pre-
paraty alkoholowe do sporządzania napojów, 35 Usługi re-
klamowe w zakresie turystyki i podróży, 39 Informacja tury-
styczna, Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja 
podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Udzielanie 
informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami 
i zwiedzaniem, Usługi przewodników turystycznych oraz 
informacja o podróży, Usługi rezerwacji podróży turystycz-
nych, Zwiedzanie turystyczne, Zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizo-
wania wycieczek, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organi-
zacja i rezerwacja rejsów, Organizacja i rezerwacja podróży, 
Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organizowanie bi-
letów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, 
41 Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Usługi 
edukacyjne związane z ochroną środowiska, Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie 
[organizacja] działalnością kulturalną, Nauczanie i szkolenia, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, Rozrywka związana 
z degustacją wina.

(210) 539027 (220) 2022 01 25
(731) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STARY MŁYN SPIŻARNIA

(531) 11.03.08, 11.03.14, 25.01.06, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Dżemy, Dziczyzna, Flaki, Kiszone warzy-
wa [kimchi], Koncentraty na bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Mięso konserwowane, Owoce konserwowa-
ne, Owoce przetworzone, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Smalec, Soki roślinne do gotowania, Zupy, 30 Chleb, 
Ciasta, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esen-
cje eteryczne i olejki eteryczne, Gofry, Herbata, Kanapki, 
Kawa, Keczup, Kluski gnocchi, Makaroniki [wyroby cukierni-
cze], Mięsne sosy, Miód, Mięso zapiekane w cieście, Naleśniki, 
Napoje na bazie kawy, Ocet, Pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Placki, Pizza, Podpłomyki 
na bazie ziemniaków, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
Puddingi, Słodycze owocowe, Sosy do makaronów, Syropy 
i melasa, Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze, 32 Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bez-
alkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku herbaty, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Soki warzywne [napoje], Syropy do napojów.

(210) 539039 (220) 2022 01 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żodyń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) romix

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 39 Transport samochodami ciężarowymi.

(210) 539042 (220) 2022 01 25
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROMIX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żodyń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) snack cafe

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Paliwa samochodowe.

(210) 539077 (220) 2022 01 25
(731) BUDREN SPÓŁKA AKCYJNA, Świecie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDREN BEST CONSTRUCTION BY BEST PEOPLE

(531) 07.01.24, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, Beto-
nowe elementy budowlane, Betonowe materiały budowla-
ne, Budowlane elementy z betonu, Niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Budownictwo, Bu-
dowa nieruchomości [budownictwo], Budowa fundamen-
tów, Budowa pomieszczeń, Budowa domów, Budowa mo-
stów, Budowa autostrad, Budowa elektrowni, Budowa jezdni, 
Budowa sklepów, Budowa podłóg, Budowa galerii, Budowa 
falochronów, Budowa kominów, Budowa tam, Budowa fa-
bryk, Budowa szklarni, Budowa portów, Budowa szpitali, 
Budowa lotnisk, Budowa dróg, Budowa ulic, Budowa pły-
walni, Budowa ścian, Budowa stropów, Budowa rurociągów, 
Budowa szkół, Budowa biur, Budowa infrastruktury, Budowa 
basenów, Budowanie nieruchomości, Budowanie domów, 
Budowanie mostów, Konsultacje budowlane, Budowlana 
(Informacja -), Informacja budowlana, Usługi budowlane, 
Budownictwo lądowe, Budownictwo komercyjne, Budow-
nictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysłowe, Budowa 
części budynków, Budowa konstrukcji podziemnych, Budo-
wa kompleksów biznesowych), Budowa ścian osłonowych, 
Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa terenów 
sportowych, Budowa fundamentów budynków, Budowa 
fundamentów mostów, Budowa fundamentów dróg, Budo-
wa sieci autostrad, Budowa obiektów wypoczynkowych, Bu-
dowa bloków mieszkalnych, Budowa obiektów sportowych, 
Budowa obiektów medycznych, Budowa linii kolejowych, 
Budowa obiektów publicznych, Budowa zakładów przemy-
słowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nie-
ruchomości przemysłowych, Budowa ścianek działowych, 
Budowa pasaży podziemnych, Budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa 
budynków instytucjonalnych, Zarządzanie projektami bu-
dowlanymi na terenie budowy, Budowanie dróg kolejowych, 
Przygotowanie terenu [budownictwo], Instalacja rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Budowa 
budynków na zamówienie, Budowa domów na zamówienie, 
Budowa autostrad na zamówienie, Budowa podkładów pod 
drogi, Budowa dróg na zamówienie, Budowa utwardzanych 
miejsc parkingowych, Uszczelnianie budynków podczas 
budowy, Budowa fabryk na zamówienie, Przygotowywanie 
terenu pod budowę, Budowa prywatnych budynków miesz-
kalnych, Budowa budynków służby zdrowia, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Budowa-
nie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących, Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Wzno-
szenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, 
Wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budow-
nictwa, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
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i budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania budyn-
ków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usłu-
gi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, Konsultacje w zakresie nadzoru 
budowlanego, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usłu-
gi budowlane i naprawy budynków, Budowa w ramach ro-
bót publicznych, Budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa 
ścian działowych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów 
targowych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, 42 Pro-
jektowanie budowlane, Planowanie budowy nieruchomości, 
Opracowywanie projektów budowlanych, Usługi doradztwa 
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Projektowa-
nie budynków, Doradztwo w zakresie projektowania kon-
strukcyjnego.

(210) 539086 (220) 2022 01 26
(731) EKSPERT GRUPA ZAKUPOWA MISIAK PUŚLECKI 

SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPERT OPTYK

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory.

(210) 539095 (220) 2022 01 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Zosia Samosia more for nature
(510), (511) 6 Folia aluminiowa, Folia metalowa do zawija-
nia i pakowania, Tacki aluminiowe, Tacki metalowe, 16 Worki 
na śmieci, Papierowe worki na śmieci, Filtry do kawy papiero-
we, Papier do pieczenia, 21 Papierowe foremki do pieczenia, 
Gąbki kuchenne, Gąbki do czyszczenia, Ścierki.

(210) 539100 (220) 2022 01 25
(731) BUDREN SPÓŁKA AKCYJNA, Świecie
(540) (znak słowny)
(540) BUDREN
(510), (511) 19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, Beto-
nowe elementy budowlane, Betonowe materiały budowla-
ne, Budowlane elementy z betonu, Niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Budownictwo, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa funda-
mentów, Budowa pomieszczeń, Budowa domów, Budowa 
mostów, Budowa autostrad, Budowa elektrowni, Budowa 
jezdni, Budowa sklepów, Budowa podłóg, Budowa gale-
rii, Budowa falochronów, Budowa kominów, Budowa tam, 
Budowa fabryk, Budowa szklarni, Budowa portów, Budowa 

szpitali, Budowa lotnisk, Budowa dróg, Budowa ulic, Bu-
dowa pływalni, Budowa ścian, Budowa stropów, Budowa 
rurociągów, Budowa szkół, Budowa biur, Budowa infra-
struktury, Budowa basenów, Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Budowanie mostów, Konsultacje bu-
dowlane, Budowlana (Informacja - ), Informacja budowlana, 
Usługi budowlane, Budownictwo lądowe, Budownictwo 
komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo 
przemysłowe, Budowa części budynków, Budowa kon-
strukcji podziemnych, Budowa kompleksów biznesowych, 
Budowa ścian osłonowych, Budowa parkingów wielopo-
ziomowych, Budowa terenów sportowych, Budowa fun-
damentów budynków, Budowa fundamentów mostów, 
Budowa fundamentów dróg, Budowa sieci autostrad, Bu-
dowa obiektów wypoczynkowych, Budowa bloków miesz-
kalnych, Budowa obiektów sportowych, Budowa obiektów 
medycznych, Budowa linii kolejowych, Budowa obiektów 
publicznych, Budowa zakładów przemysłowych, Budo-
wa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
przemysłowych, Budowa ścianek działowych, Budowa pa-
saży podziemnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa budynków 
instytucjonalnych, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, Budowanie dróg kolejowych, Przygo-
towanie terenu [budownictwo], Instalacja rusztowań bu-
dowlanych, platform roboczych i budowlanych, Budowa 
budynków na zamówienie, Budowa domów na zamówie-
nie, Budowa autostrad na zamówienie, Budowa podkładów 
pod drogi, Budowa dróg na zamówienie, Budowa utwar-
dzanych miejsc parkingowych, Uszczelnianie budynków 
podczas budowy, Budowa fabryk na zamówienie, Przy-
gotowywanie terenu pod budowę, Budowa prywatnych 
budynków mieszkalnych, Budowa budynków służby zdro-
wia, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wy-
korzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, Wznoszenie rusztowań do celów budow-
lanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków do celów 
budowlanych i konstrukcyjnych, Usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące budownictwa, Doradztwo dotyczące bu-
downictwa mieszkalnego i budynków, Usługi budowlane 
w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi doradztwa 
w zakresie budowy budynków, Usługi budowlane w zakre-
sie budynków mieszkalnych, Usługi instalacyjne w zakresie 
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowla-
nych, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi 
doradcze w zakresie budowania, Usługi budowlane i na-
prawy budynków, Budowa w ramach robót publicznych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa ścian działo-
wych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa bu-
dynków produkcyjnych i przemysłowych, 42 Projektowanie 
budowlane, Planowanie budowy nieruchomości, Opraco-
wywanie projektów budowlanych, Usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Projektowanie 
budynków, Doradztwo w zakresie projektowania konstruk-
cyjnego.

(210) 539113 (220) 2022 01 26
(731) ANTOSIK EMILIA KACPERA, Starowa Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KACPERA TOREBKI

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie torebek.

(210) 539127 (220) 2022 01 26
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) PYSZNIAKI
(510), (511) 29 Mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
mleko i produkty mleczne, 31 Świeże warzywa i owoce, 
32 Napoje owocowe i soki owocowe.

(210) 539137 (220) 2022 01 27
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY TIME hazelnut TIME

(531) 08.01.19, 05.07.06, 24.09.02, 26.01.02, 25.01.18, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 539140 (220) 2022 01 27
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY TIME hazelnut 5 x TIME

(531) 05.07.06, 24.09.02, 26.01.02, 08.01.19, 25.01.15, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Słodycze, praliny, wyroby cukiernicze, wafle, 
rurki waflowe, ciastka.

(210) 539238 (220) 2022 01 31
(731) CARGILL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurka Naturka DZIELIMY SIĘ DOBRYM SMAKIEM

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Żywność dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwie-
rząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, odżywki dla zwie-
rząt.

(210) 539251 (220) 2022 01 31
(731) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA 

ODKRYWKOWEGO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poltegor-instytut

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Dokumentacja prac naukowo-badawczych, 
dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, wy-
dawnictwa informacyjne, Publikacje drukowane branży geo-
logicznej, hydrogeologicznej, górnictwa odkrywkowego, 
35 Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja komputerowych baz danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie pli-
kami, 37 Usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania 
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych, prac 
geologicznych, prac hydrogeologicznych i prac z zakresie 
górnictwa odkrywkowego, Odwadnianie kopalń oraz bu-
dowli inżynierskich, Usługi budowlane w zakresie infrastruk-
tury technicznej, budownictwa drogowego i kolejowego, 
inżynierii miejskiej, Usługi budowlane konstrukcyjne, Usłu-
gi z zakresu ukształtowania terenu oraz małej architektury, 
41 Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, kon-
gresów oraz warsztatów edukacyjnych i kompetencyjnych 
w zakresie geologii, hydrogeologii, geotechniki, górnictwa 
odkrywkowego, ochrony środowiska, Usługi w zakresie wy-
dawania i udostępniania publikacji elektronicznych, 42 Usłu-
gi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu wydo-
bywczego, Badania budowy geologicznej złóż oraz warun-
ków występowania kopaliny, badania i projekty techniczne 
dotyczące hydrogeologii i remediacji wód, projektowanie 
ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, badanie jakości 
wód, usługi w zakresie modelowania złóż i przepływu wód, 
badania i projekty techniczne dotyczące geologii inżynier-
skiej i geotechniki, laboratoria badawcze, badania i projekty 
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techniczne dotyczące technologii urabiania skał materiałem 
wybuchowym, badania i projekty techniczne dotyczące 
optymalizacji robót wiertniczo-strzałowych, projekty i opra-
cowania dotyczące kompleksowego zagospodarowania 
i wykorzystania złóż surowców mineralnych, projekty rekul-
tywacji terenów pogórniczych, pomiary GPS, miernictwo 
górnicze, mapowania i inwentaryzacja terenu, badania i pro-
jekty techniczne w zakresie maszyn górniczych, Badania, 
projekty i dobór taśm do przenośników taśmowych, Badania 
i projekty techniczne dotyczące biotechnologii i utylizacji 
odpadów, opracowywanie technologii utylizacji odpadów 
organicznych różnego pochodzenia, opracowywanie tech-
nologii wytwarzania preparatów do zastosowania w rol-
nictwie (na cele nawozowe i w żywieniu zwierząt), badania 
i projekty techniczne dotyczące termicznej i biologicznej 
konwersji surowców organicznych, opracowywanie strate-
gii i koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
na poziomie regionalnym i lokalnym, opracowywanie stra-
tegii i koncepcji w zakresie redukcji zużycia energii i ograni-
czania emisji, prowadzenie badań i analiz wspomagających 
rozwój ekologicznych źródeł energii, usługi programowania 
dla potrzeb branży geologiczno – górniczej, projektowanie 
interaktywnych serwisów mapowych, kartograficzna wizu-
alizacja danych, usługi w zakresie projektowania, doradztwa 
i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska 
naturalnego, Prowadzenie usługowych prac badawczo-roz-
wojowych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o ochronie 
naturalnego środowiska człowieka, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, raporty i oceny w zakresie oddziaływa-
nia czynników na środowisko przyrodnicze, usługi projek-
towania oprogramowania komputerowego, usługi projek-
towania systemów komputerowych, usługi projektowania 
stron i portali internetowych, Usługi w dziedzinie geodezji 
i kartografii, budowy baz danych systemów informacji prze-
strzennej, projektowania, budowy i wdrażania systemów 
i technologii geoinformatycznych, usługi w zakresie przygo-
towania dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych, 
badania mikrobiologiczne, badania chemiczne.

(210) 539294 (220) 2022 02 01
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODKOMORZY

(531) 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539300 (220) 2022 02 01
(731) VOLTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) VOLTMAX

(531) 13.01.17, 13.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo in-
stalacji elektrycznych, Urządzenia monitorujące bezpieczeń-
stwo instalacji fotowoltaicznych, Urządzenia monitorujące 
instalacje elektryczne, Urządzenia monitorujące instalacje fo-
towoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 35 Usługi 
sprzedaży samochodów elektrycznych, Usługi sprzeda-
ży ładowarek elektrycznych, Usługi sprzedaży ładowarek 
elektrycznych do samochodów, Usługi sprzedaży instalacji 
elektrycznych do samochodów, Usługi sprzedaży instalacji 
elektrycznych, Usługi sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, 
Usługi informacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, Usłu-
gi informacyjne w zakresie instalacji fotowoltaicznych, Pro-
mowanie instalacji elektrycznych, Promowanie instalacji fo-
towoltaicznych, 37 Usługi doradcze związane z konserwacją 
i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Usługi doradcze 
w zakresie sprzedaży, montażu, serwisowaniu i demontażu 
instalacji elektrycznych, Usługi doradcze w zakresie sprzeda-
ży, montażu, serwisowaniu i demontażu instalacji fotowol-
taicznych, Demontaż instalacji fotowoltaicznych, 39 Usługi 
doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, 
Wynajem samochodów elektrycznych, 40 Usługi doradcze 
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 Usługi 
analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycz-
nej, Usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, Sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 539302 (220) 2022 02 01
(731) DYBA BARBARA EDU4FUN, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) GigaBajtle
(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Nauczanie przed-
szkolne, Przedszkola, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli 
[edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 
Akademie, Edukacja, Edukacja dorosłych, 43 Mobilne żłob-
ki, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Żłobki, 
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, 
Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Opieka nad dziećmi 
w żłobkach, Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi.

(210) 539323 (220) 2022 02 02
(731) Citigroup Inc, Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) FOR THE LOVE OF PROGRESS
(510), (511) 35 Programy motywacyjne i nagradzające pra-
cowników w celu promowania i nagradzania produktyw-
ności, wydajności, uznania i morale, Zarządzanie przedsię-
biorstwem, Prowadzenie programów motywacyjnych i na-
gradzania pracowników w celu promowania i nagradzania 
wydajności pracy, wyników, uznania i morale, Promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję nagród za korzystanie z kart kredytowych i debetowych 
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oraz za lojalność klientów, 36 Sprawy finansowe i sprawy 
monetarne, mianowicie usługi w zakresie informacji finanso-
wych, zarządzania finansowego i analiz finansowych, Usługi 
finansowe, mianowicie usługi zarządzania majątkiem, Usługi 
finansowe, mianowicie finansowanie, handel i pośrednictwo 
w aktywach finansowych oraz usługi doradcze związane 
z takimi aktywami finansowymi, Usługi finansowe, miano-
wicie usługi powiernicze i planowanie w zakresie majątku, 
Usługi finansowe, mianowicie usługi doradztwa inwestycyj-
nego, Usługi bankowe, Usługi bankowe świadczone za po-
średnictwem urządzenia mobilnego, Usługi bankowości in-
ternetowej dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnych, 
Usługi w zakresie kart kredytowych i debetowych, miano-
wicie przetwarzanie transakcji, przetwarzanie płatności, wy-
miana gotówki, refundacja oszustw, wydawanie, weryfikacja, 
rejestracja, autoryzacja, usługi zarządzania kontem, Usługi 
finansowe, mianowicie pożyczki i finansowanie komercyjne 
i konsumenckie, Zarządzanie, planowanie i doradztwo fi-
nansowe i inwestycyjne, Badania i informacje finansowe, Za-
pewnianie elektronicznego przetwarzania elektronicznego 
transferu środków, transferów finansowych przez sieci ACH, 
kart kredytowych, kart debetowych, czeków elektronicznych 
i płatności elektronicznych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Świadczenie usług finansowych, mianowicie 
ułatwianie transakcji finansowych w dziedzinie usług płatni-
czych, mianowicie elektroniczne transfery środków, Usługi 
dystrybucji ubezpieczeń.

(210) 539333 (220) 2022 02 01
(731) PACZYŃSKI JAKUB KARKONOSKIE TAJEMNICE, 

Karpacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARKONOSKIE TAJEMNICE

(531) 04.01.04, 04.03.03, 27.05.01
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby z metali 
szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach, 
Wyroby jubilerskie, Kamienie szlachetne, Przyrządy zegar-
mistrzowskie i chronometryczne, 16 Papier, Karton, Afisze, 
Plakaty z papieru lub kartonu, Albumy fotograficzne i kolek-
cjonerskie, Artykuły biurowe, Datowniki, Kartki do korespon-
dencji, Bloczki do notowania zamówień, Blistry do pakowania, 
Kalendarze, Koperty, Pieczątki, Pojemniki do archiwizacji do-
kumentów (segregatory), Teczki, Taśmy klejące do pakowania, 
Taśmy z papieru, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
do pisania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Banery wysta-
wowe wykonane z kartonu lub papieru, Bileciki stołowe, Bilety, 
Materiały drukowane, Biuletyny, broszury, zaproszenia, tablice 
reklamowe, materiały edukacyjne i instruktażowe, reklamy, 
ulotki, prospekty, programy imprez, Bony, Cenniki, Dekoracje 
na stół z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, Druki, 
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architek-
toniczne, Emblematy i etykiety z papieru, Figurki wykonane 
z papieru lub tektury, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Hi-

storyjki obrazkowe, Jednorazowe produkty papierowe, kart-
ki do opakowań na prezenty, Kartki okolicznościowe, Karton 
opakowaniowy, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartono-
we pudełka na prezenty, Katalogi, Książeczki do kolorowania, 
Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Kupony, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Maty papierowe, Modele trójwy-
miarowe do celów edukacyjnych, Materiały do modelowania, 
Naklejki, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Papierowe identy-
fikatory imienne, metki, (zawieszki) i torebki do pakowania, 
Pocztówki i widokówki, Publikacje promocyjne i reklamowe, 
Serwetki jednorazowe, Wizytówki, Makiety architektoniczne, 
20 Tablice reklamowe, Etykiety z tworzyw sztucznych, 28 Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy - w tym w szczególności: za-
bawki do sprzedaży w postaci zestawów, zestawy modeli 
do składania, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składa-
nia, miniaturki do gry, miniaturowe odlewane pojazdy, minia-
turowe modele samochodów, modele budynków w zmniej-
szonej skali, repliki zwierząt jako zabawki, ludziki do zabawy, 
gry planszowe, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owoco-
we, 35 Usługi reklamowe, zarządzania w działalności handlo-
wej, administrowania działalnością handlową, Prace biurowe, 
41 Pokazy edukacyjne, Centra rozrywki, Organizowanie gier, 
konkursów edukacyjnych lub w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie kwizów, Organizowanie zawodów, Opracowywa-
nie materiałów edukacyjnych, Organizowanie przedstawień, 
Prezentacja przedstawień na żywo, Organizowanie pokazów 
na żywo, Organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, wi-
dowisk w celach kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, 
Organizacja przyjęć, Organizowanie festynów w celach roz-
rywkowych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz kulturalnych, 
Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, Orga-
nizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, w celach rozrywkowych 
i w celach kulturalnych, Organizowanie spotkań i konferencji, 
Organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, rozrywko-
wych i w celach kulturalnych, Prowadzenie wystaw w celach 
rozrywkowych, kulturalnych i rekreacyjnych, Organizowanie 
rozrywki, Planowanie przyjęć, Produkcja filmów wideo, wido-
wisk, Publikowanie, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ce-
lów edukacyjnych oraz do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyj-
ne: dla dzieci, związane z modelowaniem i architekturą, Usługi 
szkoleniowe, Dostarczanie Informacji dotyczących edukacji, 
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Organizowanie 
wystaw różnego rodzaju makiet w celach edukacyjnych i roz-
rywkowych , 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 539335 (220) 2022 02 02
(731) SZEWC PAWEŁ PAUROS, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA KONOPI
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.15, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi.

(210) 539341 (220) 2022 02 01
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Zielona Góra

(540) (znak słowny)
(540) DIZZY
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody na patyku, desery lo-
dowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbe-
ty, szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 539346 (220) 2022 02 02
(731) KIECZKO EWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LEW
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Apli-
kacje komputerowe do pobrania, Karty kodowane do użyt-
ku w transakcjach w punktach sprzedaży, Oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, 35 Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Usługi bezobsługowych sklepów de-
talicznych w odniesieniu do żywności, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi handlu detalicznego związane z napo-
jami alkoholowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji 
sprzedaży napojów, Bezobsługowe usługi sklepu detaliczne-
go w odniesieniu do napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środka-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Skomputeryzowa-

na promocja działalności gospodarczej, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Dystrybucja mate-
riałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kart rabatowych, Usługi dystrybucji materiałów 
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania 
istniejącej bazy klientów, Administrowanie sprzedażą, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Marketing internetowy, Organizacja subskrypcji usług inter-
netowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
Kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w interne-
cie, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednic-
twem internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, Usługi w zakresie administrowania dzia-
łalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Opracowywa-
nie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej 
sieci komputerowej lub Internecie, Obsługa programów lo-
jalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Usługi 
w zakresie programów lojalnościowych, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządza-
nie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie, pro-
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynko-
wych dotyczących lojalności klientów, Organizowanie pro-
gramów lojalnościowych do celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów kart lojalnościowych, Organizowanie i zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności 
gospodarczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, Administrowanie programów lojalnościowych obej-
mujących zniżki lub zachęty, Doradztwo organizacyjne doty-
czące programów lojalnościowych dla klientów, Zarządzanie 
programami lojalności klientów i programami motywacyjny-
mi, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, Administrowanie programami lojalno-
ściowymi i motywacyjnymi, Analiza zysków biznesowych, 
Analiza trendów marketingowych, Analiza danych bizne-
sowych, Analiza cen, Analiza zarządzania w biznesie, Ana-
liza w zakresie marketingu, Analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, Analiza danych statystycznych 
z badań rynku, Analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, Badania rynkowe i analiza badań rynkowych, 
Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwa-
niem, transportem i recyklingiem odpadów, Analiza pracy 
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w celu określenia umiejętności pracownika i innych wyma-
gań względem tego pracownika, Analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, Wynajem przestrzeni 
reklamowej on-line, Skomputeryzowane gromadzenie in-
deksów klientów, Skomputeryzowana kompilacja indeksów 
klientów, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marke-
tingu, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, Pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego.

(210) 539351 (220) 2022 02 02
(731) KIECZKO EWA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEW MARKET sklep spożywczy

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Apli-
kacje komputerowe do pobrania, Karty kodowane do użyt-
ku w transakcjach w punktach sprzedaży, Oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, 35 Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Usługi bezobsługowych sklepów de-
talicznych w odniesieniu do żywności, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi handlu detalicznego związane z napo-
jami alkoholowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji 
sprzedaży napojów, Bezobsługowe usługi sklepu detaliczne-
go w odniesieniu do napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środka-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 

detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
na promocja działalności gospodarczej, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Dystrybucja mate-
riałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów reklamo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kart rabatowych, Usługi dystrybucji materiałów 
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem 
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania 
istniejącej bazy klientów, Administrowanie sprzedażą, Mar-
keting handlowy [inny niż sprzedaż], Promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Zarządzanie sprze-
dażą i bazą klientów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Marketing internetowy, Organizacja subskrypcji usług inter-
netowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
Kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w interne-
cie, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednic-
twem internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, Usługi w zakresie administrowania dzia-
łalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Opracowywa-
nie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej 
sieci komputerowej lub Internecie, Obsługa programów lo-
jalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Usługi 
w zakresie programów lojalnościowych, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządza-
nie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki 
handlowe, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie, pro-
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynko-
wych dotyczących lojalności klientów, Organizowanie pro-
gramów lojalnościowych do celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów kart lojalnościowych, Organizowanie i zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności 
gospodarczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, Administrowanie programów lojalnościowych obej-
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mujących zniżki lub zachęty, Doradztwo organizacyjne doty-
czące programów lojalnościowych dla klientów, Zarządzanie 
programami lojalności klientów i programami motywacyjny-
mi, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, Administrowanie programami lojalno-
ściowymi i motywacyjnymi, Analiza zysków biznesowych, 
Analiza trendów marketingowych, Analiza danych bizne-
sowych, Analiza cen, Analiza zarządzania w biznesie, Ana-
liza w zakresie marketingu, Analiza statystyk dotyczących 
działalności gospodarczej, Analiza danych statystycznych 
z badań rynku, Analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, Badania rynkowe i analiza badań rynkowych, 
Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwa-
niem, transportem i recyklingiem odpadów, Analiza pracy 
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wyma-
gań względem tego pracownika, Analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, Analiza danych i statystyk dotyczących 
badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, Wynajem przestrzeni 
reklamowej on-line, Skomputeryzowane gromadzenie in-
deksów klientów, Skomputeryzowana kompilacja indeksów 
klientów, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, 
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marke-
tingu, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, Pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego.

(210) 539355 (220) 2022 02 01
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Zielona Góra

(540) (znak słowny)
(540) SHARK
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody na patyku, desery lo-
dowe, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbe-
ty, szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 539364 (220) 2022 02 02
(731) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) DERMEDIC
(510), (511) 3 Kosmetyki: preparaty do ochrony, pielęgnacji 
i upiększania skóry twarzy, ciała, rąk i stóp, warg oraz paznok-
ci, Mydła i preparaty myjące, Artykuły perfumeryjne, Olejki 
eteryczne, Środki do mycia, układania, pielęgnacji, upiększa-
nia i koloryzacji włosów, Środki do czyszczenia zębów i higie-
ny jamy ustnej, 5 Produkty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, Preparaty doustne zawierające mikro- i/lub ma-
kroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspomagające 
procesy metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt, Der-
mokosmetyki o działaniu leczniczym, Substancje dietetycz-
ne dla celów leczniczych, Plastry i materiały opatrunkowe, 
Antyseptyki i środki odkażające, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej prowadzonej tradycyjnie w sklepach/ hur-

towniach oraz on-line przez internet lub inne środki komu-
nikacji, telesprzedaż, sprzedaż bezpośrednia kosmetyków, 
preparatów do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twa-
rzy, ciała, rąk i stóp, warg oraz paznokci, mydła i preparatów 
myjących, artykułów perfumeryjnych, olejków eterycznych, 
środków do mycia, układania, pielęgnacji, upiększania i ko-
loryzacji włosów, środków do czyszczenia zębów i higieny 
jamy ustnej, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych, preparatów doustnych zawierających mikro-  
i/lub makroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspo-
magające procesy metaboliczne w organizmach ludzi i zwie-
rząt, dermokosmetyków o działaniu leczniczym, substancji 
dietetycznych dla celów leczniczych, plastrów i materiałów 
opatrunkowych, antyseptyków i środków odkażających.

(210) 539422 (220) 2022 02 03
(731) SZYMULAŃSKI ZDZISŁAW M.LS. IMPORT-EXPORT 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Łukowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chutor Kozacki Hotel SPA

(531) 02.01.04, 02.01.08, 01.01.04, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Usługi w zakresie zakwaterowania 
w hotelach, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Rezerwa-
cje miejsc w hotelach, Usługi barowe, Usługi recepcji na po-
trzeby tymczasowego zakwaterowania - wydawanie kuczy, 
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania - za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami.

(210) 539427 (220) 2022 02 03
(731) WYDAWNICTWO MIĘTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WYDAWNICTWO MIĘTA
(510), (511) 9 Książki elektroniczne, w tym do pobrania, 
Poradniki elektroniczne, w tym do pobrania, Podręczni-
ki elektroniczne, w tym do pobrania, Książki audio, Książki 
dźwiękowe, Książki zapisane na płytach lub taśmach, E-bo-
oki, Oprogramowanie do pobrania, w tym aplikacje, Na-
grania wideo, w tym do pobrania, Nagrania audio, w tym 
do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym do pobra-
nia, 16 Książki, Poradniki, Podręczniki, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Czasopisma, Papierowe materiały biurowe, 
Materiały drukowane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej następujących towarów: książki elektroniczne, w tym 
do pobrania, poradniki elektroniczne w tym do pobrania, 
podręczniki elektroniczne, w tym do pobrania, książki audio, 
książki dźwiękowe, książki zapisane na płytach lub taśmach, 
e-booki, oprogramowanie do pobrania, w tym aplikacje, 
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nagrania wideo, w tym do pobrania, nagrania audio, w tym 
do pobrania, czasopisma elektroniczne, w tym do pobra-
nia, książki, poradniki, podręczniki, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, czasopisma, papierowe materiały biurowe, 
materiały drukowane, 41 Usługi wydawnicze w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowa-
nie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie poradników, Publikowanie podręczników, 
Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Usługi organizowania i prowa-
dzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi organizowania 
i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi rozrywkowe.

(210) 539445 (220) 2022 02 03
(731) KULAWIAK ŁUKASZ, Sieradz
(540) (znak słowny)
(540) DJ Lukas
(510), (511) 41 Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne.

(210) 539452 (220) 2022 02 04
(731) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALOWANY LAS

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.01, 26.04.04
(510), (511) 28 Zabawki drewniane, Zabawki wykonane 
z drewna, Drewniane tablice edukacyjne, Drewniane liczydła.

(210) 539454 (220) 2022 02 03
(731) ELKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELKOM Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 36 Pośrednictwo handlowe w sprawach kupna 
i sprzedaży oraz najmu nieruchomości, 37 Sprzątanie budyn-
ków, usługi hydrauliczne, instalowanie i naprawa ogrzewa-
nia, 40 Utylizacja odpadów i surowców wtórnych.

(210) 539473 (220) 2022 02 04
(731) HOFFA FILIP, RAFAŁKO RADOSŁAW SKLEP 

WĘDKARSKI BIAŁY ROBAK SPÓŁKA CYWILNA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Sklep wędkarski BIAŁY ROBAK

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 03.11.06, 14.03.11, 21.03.15, 
26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 28 Sprzęt wędkarski.

(210) 539559 (220) 2022 02 07
(731) PG PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skaryszew
(540) (znak słowny)
(540) PG produkt
(510), (511) 36 Usługi w zakresie finansowania projektów 
inwestycyjnych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie 
i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, Usługi dewelo-
perskie takie jak: tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, po-
średniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwesty-
cje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprze-
daży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzchni 
handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 
37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, remontowe 
i konserwacyjne w zakresie budowy nieruchomości, Wyna-
jem maszyn i sprzętu budowlanego i burzącego, przygoto-
wywanie terenów pod budowę i zarządzanie nimi, usługi 
w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi napraw budow-
lanych, usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod bu-
dowę, w tym burzenie budynków i pozostałych obiektów 
budowlanych, roboty ziemne, odwadnianie terenu, dreno-
wanie terenów, wykopy i wiercenia próbne mające na celu 
badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofi-
zycznych, geologicznych i podobnych, Usługi w zakresie 
wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyj-
nych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w tym ciepl-
nych, gazowych i klimatyzacyjnych, dźwigowych, schodów 
ruchomych, drzwi automatycznych i obrotowych, anten, 
instalacji odgromowej, izolacji termicznej, akustycznej 
i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożarowego sys-
temu zraszającego, instalacji alarmowych i pozostałych 
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie wykończenio-
wych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie 
stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malo-
wanie, szklenie, układanie płytek podłogowych i ściennych 
ceramicznych, betonowych lub kamiennych, układanie 
pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, ze-
wnętrzne mycie budynków, Usługi w zakresie specjalistycz-
nych robót budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji 
i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, 
budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgo-
ciowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów 
oświetleniowych i systemów sygnalizacji.

(210) 539560 (220) 2022 02 07
(731) FUNDACJA BRAL, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BRAVE KIDS FESTIVAL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.09.01, 03.09.24, 26.01.15, 24.03.01, 
26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 41 Organizowanie festiwali w celach kulturalnych.

(210) 539561 (220) 2022 02 07
(731) RCU UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Świętochłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RCU UBEZPIECZENIA

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi, doradztwo i pośrednictwo finansowe, 
Usługi, doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe.

(210) 539565 (220) 2022 02 07
(731) RCU UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Świętochłowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rcu wakacjepl radość z życia

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi biura turystycznego oraz usługi tury-
styczne w zakresie organizacji transportu, wycieczek, wypo-
czynku i rekreacji (za wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach 
i pensjonatach), Usługi pośrednictwa w sprzedaży wycie-
czek, Rezerwacja biletów i rezerwacja miejsc na podróż.

(210) 539628 (220) 2022 02 08
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) REFLU-G
(510), (511) 5 Preparaty medyczne i farmaceutyczne, Sub-
stancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych 
i farmaceutycznych, Preparaty terapeutyczne do leczenia 
chorób przełykowo-żołądkowych.

(210) 539629 (220) 2022 02 08
(731) Zentiva, k.s, Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) KAPIZEN
(510), (511) 5 Leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 539633 (220) 2018 07 13
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) (znak słowny)
(540) VIOLLA
(510), (511) 30 Wafle z mleczną czekoladą.

(210) 539636 (220) 2022 02 08
(731) JARNUTOWSKA PAULINA, Gardlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE BIZET Lingerie

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 25 Bielizna damska, bielizna osobista, biustono-
sze, gorsety, halki, majtki, skarpetki, piżamy, staniki, szlafro-
ki, Odzież, w tym bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
młodzieżowa i dziecięca, bielizna osobista, bielizna nocna, 
biustonosze, bokserki męskie, gorsety, halki, koszulki, majtki, 
skarpetki, piżamy, slipy męskie, staniki, szlafroki, rękawiczki, 
rękawiczki skórzane, rękawiczki sportowe, 35 Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w hurtowni 
wyspecjalizowanej w sprzedaży bielizny damskiej, męskiej 
i dziecięcej, Usługi sprzedaży dla osób trzecich odzieży, 
w tym bielizny damskiej, męskiej, młodzieżowej i dziecięcej, 
Reklama, promocja sprzedaży, marketing, reklama w prasie, 
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej odzieży, w tym bielizny damskiej, 
męskiej, młodzieżowej i dziecięcej, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi sprzedaży 
(w tym sprzedaż internetowa), reklamy i promocji następu-
jących towarów: odzieży, w tym bielizny damskiej, męskiej, 
młodzieżowej i dziecięcej.

(210) 539640 (220) 2022 02 08
(731) ASTOR-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-DOG

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej oraz przez Internet wszelkich artykułów przeznaczo-
nych do hodowli, żywienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpie-
czeństwa, higieny, rozrywki, nauki, odpoczynku, przechowy-
wania zwierząt.
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(210) 539641 (220) 2022 02 08
(731) ASTOR-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-CAT

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej oraz przez Internet wszelkich artykułów przeznaczo-
nych do hodowli, żywienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpie-
czeństwa, higieny, rozrywki, nauki, odpoczynku, przechowy-
wania zwierząt.

(210) 539691 (220) 2022 02 09
(731) MICHNIEWSKI JAROSŁAW M&M CONSULTING, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BOHEMA DANCE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczeń-
stwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Rekla-
ma i usługi reklamowe, 41 Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ekologią, Produkcja pokazów rozrywkowych, 
rewiowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane 
z ochroną środowiska, Nauczanie indywidualne, Organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi rozryw-
kowe, Usługi trenerskie, Produkcja pokazów rozrywkowych, 
rewiowych, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Nauka 
tańca, kursy tańca, pokazy tańca, Występy taneczne, przed-
stawienia muzyczne, turnieje muzyczne, 45 Udzielanie li-
cencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności 
przemysłowej i praw autorskich.

(210) 539705 (220) 2022 02 10
(731) AQUA-WORLD & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA WORLD TECHNOLOGIE

(531) 29.01.12, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 
11 Fontanny, 19 Pływackie baseny [konstrukcje niemetalo-
we], 20 Zbiorniki niemetalowe i niemurowane.

(210) 539709 (220) 2022 02 10
(731) CIECIERSKI HENRYK, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tamed group

(531) 03.07.05, 03.07.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 Noże myśliwskie, 9 Urządzenia i przyrządy 
optyczne, 13 Broń palna, Amunicja, 25 Odzież, Obuwie, 
28 Wabiki myśliwskie.

(210) 539710 (220) 2022 02 10
(731) CIECIERSKI HENRYK, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tamed.pl

(531) 03.07.05, 03.07.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 Noże myśliwskie, 9 Urządzenia i przyrządy 
optyczne, 13 Broń palna, Amunicja, 25 Odzież, Obuwie, 
28 Wabiki myśliwskie.

(210) 539717 (220) 2022 02 10
(731) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KiC

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, 
Burgery warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Buliony, 
Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 
Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Desery jogurtowe, Dese-
ry mleczne, Desery owocowe, Dipy, Dżemy, Drób, Dziczyzna, 
Falafel, Filety rybne, Filety z piersi kurczaka, Frytki, Gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania warzyw-
ne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się 
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głównie z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie 
z ryb, Gotowe produkty z warzyw, Guacamole [pasta z awo-
kado], Gulasze, Hamburgery, Hummus [pasta z ciecierzycy], 
Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Jogurty, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty 
pitne, Jogurty smakowe, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Klopsiki 
drobiowe, Knedle ziemniaczane, Kotlety rybne, Kotlety sojo-
we, Kotlety wieprzowe, Kotlety z tofu, Krokiety, Krokiety ryb-
ne, Krokiety z kurczaka, Krokiety z łososia, Marmolady owo-
cowe, Maślanka, Masło, Mięsa wędzone, Mięso gotowane, 
Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Mleczne produkty, 
Mleko, Mleko zsiadłe, Nabiał i substytuty nabiału, Napoje 
mleczne, Napoje z jogurtu, Napoje na bazie owsa [substytu-
ty mleka], Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty 
mleka, Napoje sporządzone z mleka, Napoje z produktów 
mlecznych, Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Omlety, 
Paluszki rybne, Paluszki serowe, Pasty mięsne (w tym paszte-
ty, smalec), Pasty rybne, Pasty warzywne, Pasty z owoców 
morza, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasztet mię-
sny, Pasztet warzywny, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pie-
czone kasztany, Pieczony drób, Pierożki na bazie ziemniaków, 
Pikle, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Podroby, Pokrojo-
ne sałatki warzywne, Pokrojone owoce, Posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, Posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, Potrawy rybne, Produkty mięsne 
w formie burgerów, Produkty serowarskie, Produkty z indyka, 
Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Przekąski 
na bazie mięsa, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
sera, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Prze-
kąski na bazie soi, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Prze-
twory owocowe [dżemy], Przetwory twarożkowe, Przetwo-
rzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone owoce 
morza, Przetworzone produkty mięsne, Przystawki gotowe 
do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców mo-
rza, Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, 
Pulpety [żywność], Pulpety drobiowe, Pulpety rybne, Pulpe-
ty wołowe, Pulpety z kurczaka, Purée ziemniaczane, Ragout, 
Ratatouille, Roślinne substytuty mleka, Rośliny strączkowe 
przetworzone, Rosół [zupa], Ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, Salami, Sałatki gotowe, Sałatki podawane na przy-
stawkę, Sałatki owocowe, Sałatki drobiowe, Sałatka ziemnia-
czana, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Schło-
dzone desery mleczne, Smażone mięso, Steki wieprzowe, 
Steki wołowe, Steki z mięsa, Steki z ryb, Ugotowane posiłki 
składające się głównie z kurczaka, Wędliny, Zapakowane ze-
stawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dzi-
czyzny, Zapiekanki [żywność], Zupy, Miękkie dojrzałe sery, 
Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topio-
ne, Sery z truflami, 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły 
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], Babeczki, Bagietki, Bajgle, Baklava, Batoniki, Batoniki 
energetyczne na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki owsia-
ne, Batony czekoladowe, Batony lodowe, Batony sezamowe, 
Batony zbożowe i energetyczne, Bezy, Biała herbata, Biszkop-
ty, Brownie [ciastka czekoladowe], Budynie deserowe, Bu-
łeczki, Bułeczki słodkie, Bułki, Burrito, Cannelloni, Cappucci-
no, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy kukurydziane, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chleb, Chleb pita, Chleb 
pitta, Chleb w kształcie placków, Chrupki kukurydziane, 
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Ciasta, 
Ciasta czekoladowe, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, 
Ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, Ciasta drożdżowe 

z nadzieniem z owoców, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta 
mrożone, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta wegańskie, Ciasta 
z bakaliami, Ciasta z kremem, Ciasteczka, Ciasteczka z wróż-
bą, Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto do pieczenia ciastek, 
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekola-
dowe, Cukierki do żucia, Cukierki miętowe, Czekolada, Czeko-
lada pitna, Czekoladki, Czipsy z pity, Dania gotowe suche lub 
w płynie, zawierające głównie ryż, Dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Dania na bazie ryżu, 
Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Drób 
w cieście, Dropsy owocowe [słodycze], Drażetki [niemedycz-
ne wyroby cukiernicze], Drożdżowe bułeczki, Dziczyzna 
w cieście, Eklerki, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gorąca 
kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa kawa i na-
poje na bazie kawy, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe 
ciasto na placki, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyro-
by cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Goto-
we do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie 
kakao, Gotowe mieszanki do pieczenia, Gotowe napoje ka-
wowe, Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Gotowe spody 
do ciast, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z do-
datkiem mięsa, ryby lub warzyw, Grzanki, Grzanki [sucharki], 
Guma do żucia, Guma do żucia bez cukru, Hamburgery go-
towane i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Herbata, Herba-
ta miętowa, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata 
mrożona, Herbata owocowa [inna niż do celów medycz-
nych], Herbata zielona, Herbatniki, Herbaty, Herbaty ziołowe 
[napary], Jabłka w cieście, Jadalne wafle, Kakao, Jogurt mro-
żony [lody spożywcze], Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, 
Karmelki [cukierki], Kasze, Kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawałki 
ciast, Kleiste kuleczki ryżowe, Knedle, Koreczki, kanapeczki, 
Krakersy, Krówka (cukierek), Kruche ciastka (herbatniki), Kru-
che ciasto, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Landrynki, 
Lasagne, Lizaki, Lód, Lody spożywcze, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyro-
by cukiernicze, Lody na patyku, Lody włoskie, Lody wodne 
[sorbety], Maca, Magdalenki, Lukrowane ciasto, Makaron [cia-
sto], Makaron gotowy, Makaroniki (ciastka), Makarony, Marce-
pan, Marynaty, Mięsne sosy, Mięso w cieście [gotowe], Mięso 
zapiekane w cieście, Mrożona kawa, Mleczne wyroby cukier-
nicze, Muesli, Musy (słodycze), Nachos, Naleśniki, Nadziewa-
ne kanapki, Napary ziołowe, Napoje czekoladowe, Napoje 
gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje ka-
wowe, Napoleonki, Opiekane kanapki z serem i z szynką, 
Opłatki, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w czekola-
dzie, Płatki owsiane, Owsianka, Ozdoby choinkowe [jadalne], 
Pączki, Paella, Paluszki chlebowe, Paszteciki, Pieczywa chrup-
kie, Pierniczki, Piernik, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Płatki śnia-
daniowe, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się 
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Pralinki, Precelki, Prze-
ciery warzywne [sosy], Przekąski słone na bazie mąki, Przeką-
ski wieloziarniste, Przyprawy, Ptysie, Puddingi, Quiche [tarty], 
Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Ravioli [go-
towe], Risotto, Rogaliki, Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż, 
Sałatka z makaronem, Sajgonki, Serniki, Słodkie bułki, Słodkie 
bułeczki typu muffin, Słodycze [cukierki], Solone wyroby pie-
karnicze, Sorbety [lody], Sosy, Spaghetti i klopsy, Sucharki, 
Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składa-
jące się z makaronów, Suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, Suflety deserowe, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki 
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w cieście, Świeże pierożki, Syropy i melasa, Szarlotka, Tapioka, 
Tarty (słodkie lub słone), Tiramisu, Tortellini, Tortille, Tosty, Tru-
fle [wyroby cukiernicze], Wafelki, Warzywa w cieście, Wrapy 
z kurczakiem, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Yerba 
mate, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, 
Zawijana kanapka typu wrap, Żelki, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jo-
gurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekola-
dą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dese-
rami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owo-
cami morza, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych 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 produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 39 Dostarczanie 
koszy upominkowych z wybranymi towarami w związku 
ze szczególną okazją lub tematem, Dostarczanie koszy za-
wierających żywność i napoje, Dostarczanie towarów, Do-
starczanie wina, Dostarczanie wody, Dostarczanie żywności 
przez restauracje, Dostawa alkoholi wysokoprocentowych, 
Dostawa butelkowanej wody do domów i biur, Dostawa pro-
duktów spożywczych, Dostawa wina, Dostawa żywności, 
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie towarów 
na upominki, Pakowanie żywności, Transport żywności, 
Transport żywności w warunkach chłodniczych, Usługi do-
stawcze, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi przecho-
wywania żywności, Usługi przechowywania w chłodniach, 
Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania 
żywności, 41 Centra rozrywki, Degustacje win [usługi eduka-
cyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Edukacja [na-
uczanie], Edukacja, rozrywka i sport, Imprezy kulturalne, Im-
prezy taneczne, Koncerty muzyczne na żywo, Organizacja 
i prezentacja przedstawień na żywo, Nauczanie, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organi-
zacja przyjęć, Organizowanie koncertów muzycznych, Pro-
wadzenie loterii, Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Rozryw-
ka on-line, Rozrywka interaktywna online, Usługi loterii, 
43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach 
barów, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, Herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Hotelowe usługi kate-
ringowe, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytu-
cji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Kate-
ring obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, 
Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna 

z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradz-
two w zakresie przygotowywania posiłków, Oferowanie 
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i na-
pojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Organizacja cateringu na imprezy uro-
dzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Porady doty-
czące przepisów kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, 
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wy-
nos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Ser-
wowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoho-
lowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Snack-
-bary, Stołówki, Świadczenie usług kateringowych obejmują-
cych żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na zjazdy, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usłu-
gi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi baro-
we, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, 
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi 
doradców w zakresie win, Usługi doradcze w dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi doradcze w za-
kresie sztuki kulinarnej, Usługi dostawy kawy do biur [dosta-
wa napojów], Usługi herbaciarni, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi ka-
wiarni, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usłu-
gi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających po-
siłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi re-
stauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posił-
ków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Winiarnie, Zajazdy dla turystów, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach.

(210) 539718 (220) 2022 02 10
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały be-
tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton 
wylewany na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Ka-
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mienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Gotowe betonowe elementy budowlane, Betono-
we rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki 
betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewo-
dy, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka 
do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Betono-
we rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, 
Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki burzowe 
[betonowe struktury odpływowe], Deskowanie niemetalo-
we do betonu, Formy do betonu [niemetalowe], Nagrobki 
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki 
na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki 
betonowe, Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa 
wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe 
poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Be-
ton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
Rynny [betonowe konstrukcje ściekowe], Masy do użytku 
podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, 
ujęte w tej klasie, Włókna tkane [niemetalowe] do betonu, 
Konstrukcyjne ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty 
nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, Wyroby dekora-
cyjne z odlewów betonowych, Tablice wykonane z betonu, 
Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betonowe, Rzeźbione 
wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, be-
tonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, 
Betonowe materiały strukturalne [okładziny powierzchnio-
we], 37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Kładzenie 
płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach budow-
lanych, Naprawy betonu, Pompowanie i wyrównywanie 
betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie 
rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem 
maszyn do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompo-
wania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, Usługi uszczelniania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kła-
dzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, Wzno-
szenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form 
ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem 
[naprawa/konserwacja], 40 Formowanie betonu.

(210) 539719 (220) 2022 02 10
(731) Thomas Concrete Group AB, Göteborg, SE
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS BETON
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały be-
tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton 
wylewany na miejscu, Betonowe elementy budowlane, Ka-
mienie brukowe z betonu, Posążki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Gotowe betonowe elementy budowlane, Betono-
we rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Belki 
betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewo-
dy, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka 
do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, Betono-
we rzeźby, Bloczki betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, 
Masa betonowa prefabrykowana, Bloki wykonane z betonu 
do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki burzowe 
[betonowe struktury odpływowe], Deskowanie niemetalo-
we do betonu, Formy do betonu [niemetalowe], Nagrobki 
z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki 

na kwiaty wykonane z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki 
betonowe, Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa 
wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe 
poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Be-
ton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
Rynny [betonowe konstrukcje ściekowe], Masy do użytku 
podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku 
w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, 
ujęte w tej klasie, Włókna tkane [niemetalowe] do betonu, 
Konstrukcyjne ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty 
nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, Wyroby dekora-
cyjne z odlewów betonowych, Tablice wykonane z betonu, 
Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betonowe, Rzeźbione 
wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, be-
tonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, 
Betonowe materiały strukturalne [okładziny powierzchnio-
we], 37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Kładzenie 
płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach budow-
lanych, Naprawy betonu, Pompowanie i wyrównywanie 
betonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie 
rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem 
maszyn do mieszania betonu, Wynajem maszyn do pompo-
wania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez formowanie betonu, Usługi uszczelniania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kła-
dzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, Wzno-
szenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form 
ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem 
[naprawa/konserwacja], 40 Formowanie betonu.

(210) 539720 (220) 2022 02 10
(731) SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KiC

(531) 03.05.01, 27.05.01
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, 
Burgery warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Buliony, 
Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, 
Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Desery jogurtowe, Dese-
ry mleczne, Desery owocowe, Dipy, Dżemy, Drób, Dziczyzna, 
Falafel, Filety rybne, Filety z piersi kurczaka, Frytki, Gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania warzyw-
ne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające się 
głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się 
głównie z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie 
z ryb, Gotowe produkty z warzyw, Guacamole [pasta z awo-
kado], Gulasze, Hamburgery, Hummus [pasta z ciecierzycy], 
Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Jogurty, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty 
pitne, Jogurty smakowe, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Klopsiki 
drobiowe, Knedle ziemniaczane, Kotlety rybne, Kotlety sojo-
we, Kotlety wieprzowe, Kotlety z tofu, Krokiety, Krokiety ryb-
ne, Krokiety z kurczaka, Krokiety z łososia, Marmolady owo-
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cowe, Maślanka, Masło, Mięsa wędzone, Mięso gotowane, 
Mięso i wyroby mięsne, Mięso i wędliny, Mleczne produkty, 
Mleko, Mleko zsiadłe, Nabiał i substytuty nabiału, Napoje 
mleczne, Napoje z jogurtu, Napoje na bazie owsa [substytu-
ty mleka], Napoje na bazie soi stosowane jako substytuty 
mleka, Napoje sporządzone z mleka, Napoje z produktów 
mlecznych, Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Omlety, 
Paluszki rybne, Paluszki serowe, Pasty mięsne (w tym paszte-
ty, smalec), Pasty rybne, Pasty warzywne, Pasty z owoców 
morza, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Pasztet mię-
sny, Pasztet warzywny, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pie-
czone kasztany, Pieczony drób, Pierożki na bazie ziemniaków, 
Pikle, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Podroby, Pokrojo-
ne sałatki warzywne, Pokrojone owoce, Posiłki chłodzone 
przygotowane z ryb, Posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, Potrawy rybne, Produkty mięsne 
w formie burgerów, Produkty serowarskie, Produkty z indyka, 
Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Przekąski 
na bazie mięsa, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
sera, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Prze-
kąski na bazie soi, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Prze-
twory owocowe [dżemy], Przetwory twarożkowe, Przetwo-
rzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Przetworzone owoce 
morza, Przetworzone produkty mięsne, Przystawki gotowe 
do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców mo-
rza, Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, 
Pulpety [żywność], Pulpety drobiowe, Pulpety rybne, Pulpe-
ty wołowe, Pulpety z kurczaka, Purée ziemniaczane, Ragout, 
Ratatouille, Roślinne substytuty mleka, Rośliny strączkowe 
przetworzone, Rosół [zupa], Ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, Salami, Sałatki gotowe, Sałatki podawane na przy-
stawkę, Sałatki owocowe, Sałatki drobiowe, Sałatka ziemnia-
czana, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Schło-
dzone desery mleczne, Smażone mięso, Steki wieprzowe, 
Steki wołowe, Steki z mięsa, Steki z ryb, Ugotowane posiłki 
składające się głównie z kurczaka, Wędliny, Zapakowane ze-
stawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dzi-
czyzny, Zapiekanki [żywność], Zupy, Miękkie dojrzałe sery, 
Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topio-
ne, Sery z truflami, 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły 
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy 
składnik], Babeczki, Bagietki, Bajgle, Baklava, Batoniki, Batoniki 
energetyczne na bazie zbóż, Batoniki muesli, Batoniki owsia-
ne, Batony czekoladowe, Batony lodowe, Batony sezamowe, 
Batony zbożowe i energetyczne, Bezy, Biała herbata, Biszkop-
ty, Brownie [ciastka czekoladowe], Budynie deserowe, Bu-
łeczki, Bułeczki słodkie, Bułki, Burrito, Cannelloni, Cappucci-
no, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy kukurydziane, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chleb, Chleb pita, Chleb 
pitta, Chleb w kształcie placków, Chrupki kukurydziane, 
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki zbożowe, Ciasta, 
Ciasta czekoladowe, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, 
Ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, Ciasta drożdżowe 
z nadzieniem z owoców, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta 
mrożone, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta wegańskie, Ciasta 
z bakaliami, Ciasta z kremem, Ciasteczka, Ciasteczka z wróż-
bą, Ciastka, Ciasto biszkoptowe, Ciasto do pieczenia ciastek, 
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekola-
dowe, Cukierki do żucia, Cukierki miętowe, Czekolada, Czeko-

lada pitna, Czekoladki, Czipsy z pity, Dania gotowe suche 
lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, Dania na ba-
zie ryżu, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery 
z muesli, Drób w cieście, Dropsy owocowe [słodycze], Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Drożdżowe bu-
łeczki, Dziczyzna w cieście, Eklerki, Espresso, Gofry, Gorąca 
czekolada, Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, 
Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowane wyroby 
cukiernicze, Gotowe ciasto na placki, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wy-
roby piekarnicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe 
kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe mieszanki do pie-
czenia, Gotowe napoje kawowe, Gotowe pizze, Gotowe 
posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożyw-
cze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Go-
towe sosy, Gotowe spody do ciast, Gotowy lunch w pudeł-
ku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub wa-
rzyw, Grzanki, Grzanki [sucharki], Guma do żucia, Guma 
do żucia bez cukru, Hamburgery gotowane i w bułkach, 
Hamburgery w bułkach, Herbata, Herbata miętowa, Herba-
ta imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata mrożona, Herba-
ta owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata zie-
lona, Herbatniki, Herbaty, Herbaty ziołowe [napary], Jabłka 
w cieście, Jadalne wafle, Kakao, Jogurt mrożony [lody spo-
żywcze], Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Karmelki [cu-
kierki], Kasze, Kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawałki ciast, Kle-
iste kuleczki ryżowe, Knedle, Koreczki, kanapeczki, Krakersy, 
Krówka (cukierek), Kruche ciastka (herbatniki), Kruche cia-
sto, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Landrynki, Lasa-
gne, Lizaki, Lód, Lody spożywcze, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wy-
roby cukiernicze, Lody na patyku, Lody włoskie, Lody wod-
ne [sorbety], Maca, Magdalenki, Lukrowane ciasto, Makaron 
[ciasto], Makaron gotowy, Makaroniki (ciastka), Makarony, 
Marcepan, Marynaty, Mięsne sosy, Mięso w cieście [goto-
we], Mięso zapiekane w cieście, Mrożona kawa, Mleczne 
wyroby cukiernicze, Muesli, Musy (słodycze), Nachos, Nale-
śniki, Nadziewane kanapki, Napary ziołowe, Napoje czeko-
ladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czeko-
lady], Napoje kawowe, Napoleonki, Opiekane kanapki z se-
rem i z szynką, Opłatki, Orzechowe wyroby cukiernicze, 
Orzechy w czekoladzie, Płatki owsiane, Owsianka, Ozdoby 
choinkowe [jadalne], Pączki, Paella, Paluszki chlebowe, 
Paszteciki, Pieczywa chrupkie, Pierniczki, Piernik, Pierożki 
ravioli, Pizza, Placki, Płatki śniadaniowe, Potrawy na bazie 
mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z ma-
karonu, Pralinki, Precelki, Przeciery warzywne [sosy], Przeką-
ski słone na bazie mąki, Przekąski wieloziarniste, Przyprawy, 
Ptysie, Puddingi, Quiche [tarty], Quesadilla [tortilla z masy 
kukurydzianej z serem], Ravioli [gotowe], Risotto, Rogaliki, 
Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż, Sałatka z makaronem, 
Sajgonki, Serniki, Słodkie bułki, Słodkie bułeczki typu muf-
fin, Słodycze [cukierki], Solone wyroby piekarnicze, Sorbety 
[lody], Sosy, Spaghetti i klopsy, Sucharki, Suche i płynne po-
trawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z maka-
ronów, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suflety 
deserowe, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, 
Świeże pierożki, Syropy i melasa, Szarlotka, Tapioka, Tarty 
(słodkie lub słone), Tiramisu, Tortellini, Tortille, Tosty, Trufle 
[wyroby cukiernicze], Wafelki, Warzywa w cieście, Wrapy 
z kurczakiem, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Yer-
ba mate, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub wa-
rzywa, Zawijana kanapka typu wrap, Żelki, 35 Usługi sprze-
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daży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napoja-
mi bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie słodyczy, 39 Dostarczanie koszy upo-
minkowych z wybranymi towarami w związku ze szczegól-
ną okazją lub tematem, Dostarczanie koszy zawierających 
żywność i napoje, Dostarczanie towarów, Dostarczanie 
wina, Dostarczanie wody, Dostarczanie żywności przez re-
stauracje, Dostawa alkoholi wysokoprocentowych, Dosta-
wa butelkowanej wody do domów i biur, Dostawa produk-
tów spożywczych, Dostawa wina, Dostawa żywności, Do-
stawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 
Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie towarów 
na upominki, Pakowanie żywności, Transport żywności, 
Transport żywności w warunkach chłodniczych, Usługi do-
stawcze, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi prze-
chowywania żywności, Usługi przechowywania w chłod-
niach, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostar-
czania żywności, 41 Centra rozrywki, Degustacje win [usłu-
gi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Edu-
kacja [nauczanie], Edukacja, rozrywka i sport, Imprezy kultu-
ralne, Imprezy taneczne, Koncerty muzyczne na żywo, Or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Nauczanie, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na żywo, Organizacja przyjęć, Organizowanie koncertów 
muzycznych, Prowadzenie loterii, Rozrywka, Rozrywka inte-
raktywna, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna onli-
ne, Usługi loterii, 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie infor-
macji o usługach barów, Dostarczanie posiłków do bezpo-
średniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Kafeterie [bu-
fety], Hotelowe usługi kateringowe, Katering obejmujący 
żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żyw-
ność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, 
Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Informacja o usługach 
restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygo-
towywania posiłków, Oferowanie żywności i napojów w bi-
strach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach 

internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie po-
siłków w hotelach, Pizzerie, Porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla tu-
rystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artyku-
ły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Stołówki, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
tach na targi i wystawy, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, 
Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udziela-
nie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi 
barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi ba-
rowe, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym kro-
jeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicz-
nych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym kro-
jeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żyw-
ności, Usługi doradców w zakresie win, Usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usłu-
gi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi dostawy 
kawy do biur [dostawa napojów], Usługi herbaciarni, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi kateringowe, Usługi kateringo-
we obwoźne, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, Usługi kawiarni, Usługi klubów w zakresie do-
starczania żywności i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi 
osobistych kucharzy, Usługi restauracji fast-food, Usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem, Usługi snack-barów, Usługi świad-
czone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej 
obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Winiarnie, Zajazdy dla tury-
stów, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 539726 (220) 2022 02 10
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) SOLAMID
(510), (511) 5 Preparaty wspomagające układ nerwowy.

(210) 539741 (220) 2022 02 11
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA ANDRZEJ 

ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA 
WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy
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(540) (znak słowny)
(540) TRAMONTO
(510), (511) 3 Preparaty do prania, Aerozole czyszczące, Ae-
rozole odtłuszczające, Artykuły do wybielania, Detergenty, 
Mieszanki do mycia okien, Mydła do użytku domowego, 
Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do odtłusz-
czania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, Pre-
paraty do wybielania, Preparaty do zmywania naczyń, Prepa-
raty odtłuszczające do celów domowych, Preparaty wybiela-
jące, Proszki do prania, Środki czyszczące, Wybielacze.

(210) 539803 (220) 2022 02 11
(731) POLSTAL W. DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMIR
(510), (511) 6 Dachówka metalowa.

(210) 539830 (220) 2022 02 14
(731) ISO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) MAXY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet środków 
do prania, środków wybielających i czyszczących, mydeł, ko-
smetyków i preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, środków 
toaletowych, przyborów kosmetycznych, do higieny i pielę-
gnacji urody, lakierów, emalii i żeli do paznokci, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej 
i przez Internet barwników, kolorantów, pigmentów i tuszów, 
farb dekoracyjnych, farb w proszku, proszku holi, barwników 
i pigmentów w postaci proszku lub pudru do celów rozryw-
kowych, artystycznych i dekoracyjnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet materiałów oświetleniowych, świec i knotów 
do oświetlenia, pochodni bambusowych, świec zapacho-
wych, świec i nafty zawierających środki do odstraszania 
owadów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet produktów farmaceu-
tycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych, środków 
odkażających, plastrów, materiałów opatrunkowych, środ-
ków do niszczenia szkodników, preparatów i artykułów 
do tępienia szkodników,  środków i artykułów odstraszają-
cych owady i insekty, środków owadobójczych, fungicydów, 
herbicydów, biocydów, insektycydów, pestycydów, odstra-
szaczy na krety i kruki, środków odstraszających zwierzęta 
i środków i artykułów przeciwko gryzoniom, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet lin i drutów z metali nieszlachetnych, przenośnych 
metalowych konstrukcji budowlanych w tym szklarni z me-
talu i ram metalowych do szklarni, przewodów nieelektrycz-
nych i drutów ogrodowych, drobnych wyrobów metalo-
wych, pojemników metalowych do przechowywania lub 
transportu i kas pancernych, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet elek-
tronarzędzi i obrabiarek, elektrycznych narzędzi ręcznych, 
narzędzi mechanicznych, narzędzi pneumatycznych, narzę-
dzi hydraulicznych, elektronarzędzi do naprawy pojazdów, 
mechanicznych narzędzi rolniczych i ogrodniczych, w tym 
kosiarek, aeratorów trawnikowych, pompek elektrycznych 
do wody, eklektycznych pomp ogrodowych, elektrycznych 
narzędzi ogrodniczych,  urządzeń do produkcji i przetwarza-
nia żywności i napojów, elektrycznych maszyn i robotów 

kuchennych, elektrycznych narzędzi i przyborów kuchen-
nych, urządzeń zamiatających, czyszczących, myjących i pio-
rących, robotów sprzątających, odkurzaczy, odkurzaczy sa-
mochodowych, odkurzaczy do kominków i akcesoriów 
do odkurzaczy kominkowych, akcesoriów kominkowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wy-
syłkowej i przez Internet narzędzi ręcznych i ich zestawów, 
narzędzi ogrodniczych i ich zestawów, narzędzi ręcznych 
do naprawy pojazdów, urządzeń, akcesoriów i przyborów 
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, 
przyborów i urządzeń do manicure i pedicure, frezarek elek-
trycznych do paznokci, urządzeń i przyborów do depilacji, 
strzyżarek i nożyczek do włosów, maszynek do golenia, ma-
szynek do strzyżenia włosów, urządzeń i przyrządów ręcz-
nych do strzyżenia zwierząt, urządzeń akcesoriów i przybo-
rów do użytku w gospodarstwie domowym i kuchennych, 
sztućców, roboty kuchennych napędzanych ręcznie, żelazek, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wy-
syłkowej i przez Internet aparatury i urządzeń do zastosowa-
nia w elektryce, kabli i przewodów elektrycznych, elektrycz-
nych urządzeń pomiarowych, urządzeń pomiarowych w tym 
wag i termometrów, elektronicznych mierników odległości, 
liczników, krokomierzy i prędkościomierzy, kwasomierzy 
do gleby, drutów indukcyjnych do kosiarek, listew zasilają-
cych, przejściówek, ładowarek, akumulatorków i transmite-
rów, adapterów, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, domowego sprzętu elek-
tronicznego i akcesoriów do domowego sprzętu elektro-
nicznego, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputero-
wych, sprzętu komputerowego do gier komputerowych, 
sprzętu peryferyjnego do komputerów, peryferyjnych urzą-
dzeń komputerowych, akcesoriów do tabletów, akcesoriów 
do konsoli gier, sprzętu i akcesoriów fotograficznych, telefo-
nów, telefonów komórkowych i akcesoriów telefonicznych, 
okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych, stroboskopów, 
słuchawek i głośników, systemów nawigacji satelitarnej, inte-
raktywnych urządzeń do transferu danych, alkomatów, ka-
mer, kamer, anten, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet aparatów 
i przyrządów do masażu, elektrycznych masażerów kosme-
tycznych, masażerów jadeitowych w formie płytek i rollerów 
do twarzy i ciała, przyrządów do masażu estetycznego, urzą-
dzeń do pielęgnacji i czyszczenia skóry, mat i foteli do masa-
żu, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, urzą-
dzeń, przyrządów i artykułów do ćwiczeń fizycznych służące 
do treningu fizycznego, liczników pulsu, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, grilli i pokrowców do nich, urządzeń 
do chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, 
urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych do użytku 
w pojazdach, instalacji sanitarnych, przenośnych toalet 
i pryszniców, akcesoriów łazienkowych, materiałów i sprzętu 
oświetleniowego, żarówek i akcesoria do nich, lamp do de-
koracji świątecznych, lamp do dekoracji ogrodowych, oświe-
tlenia ogrodowego i zewnętrznego, latarek, czołówek i re-
flektorów, świateł rowerowych i odblaskowych, urządzeń 
do użytku w zabiegach kosmetycznych w tym lamp do pa-
znokci, urządzeń LED do suszenia paznokci, pochłaniaczy 
pyłu z paznokci, podgrzewaczy wosku do depilacji, steryliza-
torów, lamp kwarcowych ultrafioletowych do celów kosme-
tycznych, aparatury grzewczej, filtrującej i oświetleniowej 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet elektrycznych i elek-
tronicznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego 
i artykułów kuchennych, elektrycznych urządzeń kuchen-
nych do gotowania, eklektycznych przyborów kuchennych, 
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Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wy-
syłkowej i przez Internet wózków ogrodowych, taczek w tym 
taczek i wózków na węże, pojazdów i artykułów motoryza-
cyjnych, schowków, organizerów i uchwytów do użytku 
w pojazdach, rowerów i akcesoriów rowerowych w tym to-
reb, uchwytów, pokrowców, oparć i przyczepek, hulajnóg 
i akcesoriów do nich, meleksów, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet biżu-
terii, zegarów i zegarków, kasetek, pudełek i szkatułek na bi-
żuterię, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet instrumentów muzycznych 
i akcesoriów do nich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet artykułów, ak-
cesoriów i urządzeń biurowych, artykułów papierniczych, 
materiałów do rysowania i malowania dla artystów, arkuszy, 
folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
worków na śmieci, papierowych artykułów kuchen-
nych,  podkładów, wyściółek i torebek papierowych i z two-
rzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłko-
wej i przez Internet materiałów wypełniających, uszczelniają-
cych, pakuł, materiałów izolacyjnych, niemetalowych rur ela-
stycznych, węży ogrodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet pa-
rasoli ogrodowych i pokrowców na parasole, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet niemetalowych konstrukcji i budynków przeno-
śnych, w tym szklarni niemetalowych, ram niemetalowych 
do szklarni, składanych pawilonów ogrodowych, mini szklar-
ni foliowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet mebli i akcesoriów 
meblowych wyposażenia domu, krzeseł i foteli, foteli biuro-
wych i gamingowych, szaf i półek, akcesoriów do przecho-
wywania ubrań, wieszaków, stojaków, mebli ogrodowych, 
leżaków ogrodowych i plażowych, łóżek plażowych, po-
krowców na meble i ogrodowe oraz leżaki i akcesoria plażo-
we, stelaży na parasole ogrodowe, szafek, regałów i mebli 
warsztatowych, mebli do użytku w gabinetach fryzjerskich 
i kosmetycznych, krzeseł do makijaż, foteli-leżanek do zabie-
gów kosmetycznych, luster i lusterek do makijażu, podu-
szek,  mebli, posłań i poduszek dla zwierząt domowych, kla-
tek, kojców i transporterów dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłko-
wej i przez Internet artykułów dekoracyjnych i zdobniczych, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży 
wysyłkowej i przez Internet przyborów kuchennych, utensy-
liów kuchennych i przyborów gospodarstwa domowego 
oraz pojemników, akcesoriów łazienkowych, wyrobów szkla-
nych i ceramicznych, zastaw stołowych, naczyń, szklanek, 
garnków, doniczek, planterów, koszów na kwiaty, lodówek 
turystycznych nieelektrycznych, sprzętu do czyszczenia, 
przyborów, sprzętu i artykułów do sprzątania, koszy na śmie-
ci i stelaży na worki do segregacji śmieci, przyborów kosme-
tycznych i toaletowych, przyborów i akcesoriów do makija-
żu,  akcesoriów dla zwierząt domowych,  elektrycznych urzą-
dzeń do wabienia i zabijania owadów, przyrządów do tępie-
nia szkodników i robactwa, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet lin, 
sznurów, sieci, namiotów, markiz, brezentów, plandek, toreb 
tekstylnych do przechowywania namiotów, składanych pa-
wilonów ogrodowych, hamaków,  siatek ogrodowych i siatek 
ochronnych do prac ogrodowych, moskitier, siatek chronią-
cych przed owadami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet tekstyliów, 
bielizny do celów domowych, bielizny kuchennej, bielizny 
pościelowej i stołowej, ręczników, koców, zasłon i fi-
ran,  odzieży, obuwia, nakryć głowy w tym odzieży roboczej 

i ochronnej, strojów, masek i peruk, ozdób do włosów, ozdób 
do odzieży, walizek i toreb, parasoli i lasek spacerowych, wy-
robów rymarskich, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysył-
kowej i przez Internet dywanów, chodników i innych mate-
riałów do pokrywania podłóg, wycieraczek do butów, mat 
w tym mat do ćwiczeń gimnastycznych, jogi i mat plażo-
wych,  maty i derek dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet gier i zabawek, artykułów sportowych i gimnastycz-
nych, sprzętu sportowego, urządzeń i sprzętu do ćwiczeń fi-
zycznych, maszyn do ćwiczeń sprawnościowych, przyrzą-
dów stosowanych do ćwiczeń fizycznych, przyrządów gim-
nastycznych, ozdób choinkowych, choinek sztucznych, sto-
jaków na choinki,  gier elektronicznych i konsoli do gier, kon-
trolerów do konsoli gier i gier komputerowych, dżojstików 
do gier,  gier, zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet wózków dzie-
cięcych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet artykułów i produk-
tów dla zwierząt domowych, karmy dla zwierząt, Usługi im-
portowo-eksportowe, Usługi w zakresie promocji i reklamy.

(210) 539867 (220) 2022 02 14
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K PORZECZKOWY KRÓL MIÓD PITNY DWÓJNIAK 

owocowy LEŻAKOWANY Z PASJĄ MANUFAKTURA 
MIODÓW OWOCOWYCH

(531) 29.01.14, 25.01.15, 21.01.04, 21.01.07, 03.13.04, 03.13.05, 
05.07.09, 24.03.07, 19.07.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.17

(510), (511) 33 Miody pitne.

(210) 539868 (220) 2022 02 14
(731) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q ŚLIWKOWA DAMA MIÓD PITNY TRÓJNIAK 

owocowy LEŻAKOWANY Z PASJĄ MANUFAKTURA 
MIODÓW OWOCOWYCH
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 25.01.15, 
24.03.07, 21.01.04, 21.01.07, 19.07.01, 05.07.14, 03.13.04, 
03.13.05

(510), (511) 33 Miody pitne.

(210) 539901 (220) 2022 02 16
(731) WIKTORKO PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE BIURO PODRÓŻY POLAN TRAVEL, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAN TRAVEL BIURO PODRÓŻY

(531) 27.05.01, 27.05.10, 01.01.17, 29.01.11
(510), (511) 39 Prowadzenie agencji i biur turystycznych 
oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pen-
sjonatów), Organizowanie wycieczek, wycieczek morskich 
oraz podróży, w tym rezerwacji miejsc, zwiedzania i trans-
portu, Organizowanie wycieczek typu wypoczynek i zwie-
dzanie, Usługi transportu pasażerskiego oraz transportu 
przedmiotów wartościowych, Usługi transportu lądowego, 
w tym autobusami, samochodami, kolejami, usługi transpor-
tu wodnego rzecznego i innego śródlądowego oraz mor-
skiego, w tym: barkami, łodziami, promami, statkami i okrę-
tami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie, Usługi 
informacji, rezerwacji i pośrednictwa w transporcie.

(210) 539918 (220) 2022 02 16
(731) DOMINIAK DOMINIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD

(531) 05.13.01, 24.09.05, 24.09.13, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 
05.05.02

(510), (511) 1 Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, 
do użytku w produkcji kosmetyków, 3 Naturalne olejki ete-
ryczne, Zioła do kąpieli, Olejki eteryczne, 9 Nagrane płyty CD, 
16 Książki, 25 Odzież damska, Odzież, 29 Oleje spożywcze.

(210) 539920 (220) 2022 02 15
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUVIT

(531) 29.01.12, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, 
Wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, 
emulsji lub zawiesin, Substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, Dietetyczne substancje stosowane do celów me-
dycznych, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Preparaty wita-
minowe.

(210) 539944 (220) 2022 02 16
(731) LIGHTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LHSE
(510), (511) 35 Public relations, Agencje public relations, 
Definiowanie celów komunikacyjnych firm, Opracowywanie 
strategii komunikacji firm.

(210) 539948 (220) 2022 02 16
(731) TOKARCZYK BEATA AGENCJA REKLAMY MEDIA-GO, 

Dywity
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kongres PRZYSZŁOŚCI junior

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 29.01.13, 07.05.11, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.03.23, 26.04.03, 26.04.08, 
26.04.11, 26.04.12

(510), (511) 41 Organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi rezer-
wacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów.

(210) 539959 (220) 2022 02 16
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOZ PRODUCT Skinoacne
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(531) 24.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Preparaty farmaceutyczne, Prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, Preparaty 
dermatologiczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne.

(210) 539964 (220) 2022 02 16
(731) POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Degusta

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Biał-
kowe suplementy diety, Bransoletki nasączone środkiem od-
straszającym owady, Chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, Cukier skrystalizowany do celów me-
dycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Her-
bata dla astmatyków, Herbata ziołowa do celów leczniczych, 
Jednorazowe maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe 
pieluchy dziecięce do pływania, Kora krotonowa, Korzenie 
lecznicze, Lepy na muchy, Mazidła, Mleko w proszku dla nie-
mowląt, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycz-
nych, Mięso liofilizowane przystosowane do celów medycz-
nych, Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele do ce-
lów farmaceutycznych, Mleko migdałowe do celów farma-
ceutycznych Mydła antybakteryjne, Mydła lecznicze, Od-
świeżacze do ubrań i tkanin, Olejek kamforowy do celów 
medycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla nie-
mowląt, Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów 
weterynaryjnych, Waciki do celów medycznych, Wata anty-
septyczna, Wazelina do celów medycznych, Węgiel drzewny 
do celów farmaceutycznych, Wielofazowe pieluszki do pły-
wania dla niemowląt, Woda utleniona do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, 29 Aloes spo-
żywczy, Bekon, Bigos, Biały ser z chudego mleka jako quark, 
Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion 
jako preparat do produkcji, Cassoulet, Cebula konserwowa-
na, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute ga-
mie jako kapusta kiszona garnirowana, Confity z kaczki, Chip-
sy o niskiej zawartości tłuszczu, Chrupki na bazie mięsa, Czo-
snek konserwowy, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem 
imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Eks-
trakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Fa-
lafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Gala-
retki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzy-
by konserwowane, Guacamole jako pasta z awokado, Homa-
ry, nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus 
jako pasta z ciecierzycy, Ikra rybia przetworzona, Imbir kan-
dyzowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne 
gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadal-
ne owady, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody konser-
wowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, 
Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Ka-
wior, Kefir jako napój mleczny, Kiełbaski do hot dogów, Kieł-
basy, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klej 
rybi spożywczy, Klipfisz jako solony i suszony dorsz, Koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawi-
nowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty 

na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, 
Konserwy rybne, Konserwy mięsne, Korniszony, Kotlety sojo-
we, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Kre-
wetki nieżywe, Krewetki różowe nieżywe, Krokiety, Krwawa 
kiszka, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys jako napój 
mleczny, Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna 
do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże 
(mięczaki) nieżywe, Małże nieżywe, Margaryna, Marmolada, 
Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe 
jako olej kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso 
konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały 
mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mle-
ko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko 
migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, 
Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki 
z kapusty, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na ba-
zie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowe-
go, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje zawierają-
ce bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika prze-
tworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe 
mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, 
Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy 
jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej so-
jowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmo-
wego do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kuli-
narnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tło-
czenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzo-
wane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzo-
ne, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, 
Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, 
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konser-
wowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzo-
ne, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta z cu-
kinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do kromek zawierające tłuszcz, Pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty 
na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów ku-
linarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemnia-
czane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spoży-
cia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, Produkty serowarskie, Produkty gotowe na bazie mię-
sa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, 
Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Ro-
dzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzyw-
ne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfer-
mentowane pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki 
owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone 
ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, 
Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów 
kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne 
do gotowania, Sosy mięsne: Spożywczy olej kokosowy, Spo-
żywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzy-
kwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce do produkcji tłusz-
czy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śle-
dzie, nieżywe, Śmietana jako produkt mleczarski, Śmietana 
na bazie warzyw, Tahini jako pasta z ziarna sezamowego, Ta-
jine jako gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw, Tempeh, 
Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieży-
wy, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa 
przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wą-
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troba, Wędliny, White pudding jako rodzaj kaszanki bez krwi, 
Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, 
Wywar, bulion, Wyroby na bazie drobiu, Yakitori, Yuba jako 
skórka z tofu, Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki do sporządzania 
zup, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Żelatyna, Żółtka jajek, 
Żywność przygotowywana z ryb, 30 Aromaty jako preparaty 
do żywności, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aro-
maty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Batony zbożo-
we, Batony lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, Bisz-
kopty, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, 
Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy 
jako produkty zbożowe, Chow-chow jako przyprawa, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Chipsy, Chutney, Chleb, 
Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto jako masa do pieczenia, 
Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto w prosz-
ku, Crème brûlées, Croissant, Cukier, Cukier palmowy, Cukier-
ki, Cukierki miętowe, Curry jako przyprawa, Cykoria jako sub-
stytut kawy, Cynamon jako przyprawa, Czekolada, Czekolada 
pitna, Czosnek mielony jako przyprawa, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, Dekoracje cu-
kiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
Drożdże, Dulce de leche, Enzymy do ciast, Esencje do artyku-
łów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki ete-
ryczne, Galaretki owocowe jako słodycze, Gałka muszkatoło-
wa, Glazury do szynki, Glukoza do celów spożywczych, Glu-
ten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Goździki jako przyprawa, Gryka, przetworzona, 
Grzanki, Guma do żucia, Guma do żucia odświeżająca od-
dech, Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-beurre, 
Herbatniki słodowe, Imbir jako przyprawa, Jadalny papier ry-
żowy, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kakao, Kanapki, 
Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Kapsułki z kawą, 
Karmelki jako cukierki, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Ka-
sza manna, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa nienaturalna, 
Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza 
mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona, Kurkuma, 
Kuskus, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Lizaki lodowe, 
Lody, Lody spożywcze, Lód naturalny lub sztuczny, Lód po-
kruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lód do napojów 
chłodzących, Lukier do ciast, Lukier lustrzany jako polewa 
lustrzana, Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki 
jako wyroby cukiernicze, Makaroniki kokosowe, Makarony, 
Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka 
gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka 
kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z ta-
pioki, Mąka ziemniaczana, Melasa, Mieszanki ciasta, Mieszan-
ki na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście, 
Miód, muesli, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Nugat, 
Ocet, Onigiri, Opłatki, Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, 
Owocowe galaretki jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe jako 
wyroby cukiernicze, Papier jadalny, Papka ryżowa do celów 
kulinarnych, Papryka jako przyprawa, Pasta imbirowa jako 
przyprawa, Pasta migdałowa, Pasta z soi jako przyprawa, Pa-
sty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty 
na bazie czekolady, Pastylki jako wyroby cukiernicze, Pasztet 
w cieście (pâté en croûte), Pepitki, Pesto jako sos, Piccalilli, 
Pielmieni, Pieczywo imbirowe: Pieprz, Piernik, Pierożki na ba-
zie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi, Płatki 
kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki owsiane, Podpłomyki 
na bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, Pop-corn, Pralin-
ki, Potrawy na bazie mąki, Produkty spożywcze na bazie 
owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pie-
czenia, Proszki do sporządzania lodów, Przetworzona komo-

sa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, 
Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), Ptifurki, Puddingi, Rollsy, Quiche, Mączka z roślin 
strączkowych, Roślinne preparaty zastępujące kawę, Ryż, Ryż 
błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Sago, 
Siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, Skrobia 
do celów spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny, 
Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słodycze, Słodycze 
ozdobne na choinkę, Słodziki, Słód do celów spożywczych, 
Soda oczyszczona, Sorbety, Sosy, Sosy jako przyprawy, Mąka 
sojowa, Sól do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól 
selerowa, Spaghetti, Suchary, Sushi, Szafran jako przyprawa, 
Syrop cukrowy do celów spożywczych, Środki wiążące do lo-
dów spożywczych, Tabule jako sałatka z kuskus, Tako, Tama-
ryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tarty (z owocami), Tortil-
le, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, Wermiszel, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekola-
dowe do dekoracji ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, Zboża, Ziarna sezamu jako przyprawa, 
Ziele angielskie, Zielenina jako przyprawy, Zioła do celów 
spożywczych, Zioła konserwowane jako przyprawy, Żyw-
ność na bazie mąki, 35 Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, Organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy to-
warów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Zaopatrze-
nie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produk-
tów dla innych przedsiębiorstw, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej doty-
czącej sprzedaży artykułów spożywczych, Usługi umożliwia-
jące odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtow-
ni, sklepach, przez internet w branży spożywczej, wędliniar-
skiej, budowlanej, medycznej, farmaceutycznej z: Albumino-
we artykuły żywnościowe do celów medycznych, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Białkowe suplementy diety, 
Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, 
Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycz-
nych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, Diete-
tyczna żywność przystosowana do celów leczniczych, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Herbata dla astmaty-
ków, Herbata ziołowa do celów leczniczych, Jednorazowe 
maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe pieluchy dzie-
cięce do pływania, Kora krotonowa, Korzenie lecznicze, Lepy 
na muchy, Mazidła, Mleko w proszku dla niemowląt, Mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Mięso lio-
filizowane przystosowane do celów medycznych, Mineralne 
suplementy diety, Mleczko pszczele do celów farmaceutycz-
nych, Mleko migdałowe do celów farmaceutycznych Mydła 
antybakteryjne, Mydła lecznicze, Odświeżacze do ubrań 
i tkanin, Olejek kamforowy do celów medycznych, Pielucho-
majtki dziecięce, Pieluszki dla niemowląt, Tłuszcze do celów 
medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Waciki 
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wazelina do ce-
lów medycznych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycz-
nych, Wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt, 
Woda utleniona do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żyw-
ność dla niemowląt, Aloes spożywczy, Bekon, Bigos, Biały ser 
z chudego mleka jako quark, Bita śmietana, Bulgogi (koreań-
skie danie z wołowiny), Bulion jako preparat do produkcji, 
Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy 
ziemniaczane, Choucroute gamie jako kapusta kiszona garni-
rowana, Confity z kaczki, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
Chrupki na bazie mięsa, Czosnek konserwowy, Daktyle, Drób, 
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nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg 
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety 
rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, 
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole 
jako pasta z awokado, Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście 
kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy, Ikra rybia 
przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Im-
bir, konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy 
mrówek, preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne su-
szone kwiaty, Jagody konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze ja-
dalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy 
konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir jako napój mleczny, 
Kiełbaski do hot dogów, Kiełbasy, Kiełbaski w cieście, Kiszone 
warzywa jako kimchi, Klej rybi spożywczy, Klipfisz jako solony 
i suszony dorsz, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle 
mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców prze-
tworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, 
Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Konserwy mię-
sne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, 
Krem na bazie masła, Krewetki nieżywe, Krewetki różowe nie-
żywe, Krokiety, Krwawa kiszka, Kukurydza cukrowa, przetwo-
rzona, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna śmietana, Langu-
sty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, 
Łój spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże nieżywe, 
Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło ka-
kaowe, Masło kokosowe jako olej kokosowy, Miąższ owoców, 
Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, 
Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko 
ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko 
sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone 
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne 
z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka 
orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetwo-
rzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz koko-
sowy do celów spożywczych, Olej kostny, jadalny, Olej pal-
mowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oli-
wek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowa-
ne, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowa-
ne, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, 
Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce 
konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce 
lukrowane, Aromaty jako preparaty do żywności, Aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, Baozi (nadziewane klu-
ski gotowane na parze), Batony zbożowe, Batony lukrecjowe 
stosowane jako cukiernictwo, Biszkopty, Budyń ryżowy, Bu-
łeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, 
Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, 
Chow-chow jako przyprawa, Chrupiące ciastka z kremem 
(Profiterole), Chipsy, Chutney, Chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciast-
ka, Ciasto jako masa do pieczenia, Ciasto na słodkie wypieki, 
Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Crème brûlées, Crois-
sant, Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, Cukierki miętowe, Cur-
ry jako przyprawa, Cykoria jako substytut kawy, Cynamon 

jako przyprawa, Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielo-
ny jako przyprawa, Dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, Dekoracje cukiernicze do ciast, Do-
datki glutenowe do celów kulinarnych, Dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Dulce de le-
che, Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, 
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Galaretki owo-
cowe jako słodycze, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, 
Glukoza do celów spożywczych, Gluten jako artykuł spożyw-
czy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki 
jako przyprawa, Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma do żu-
cia, Guma do żucia odświeżająca oddech, Herbata, Herbata 
mrożona, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir 
jako przyprawa, Jadalny papier ryżowy, Jogurt mrożony jako 
lody spożywcze, Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką jako hot 
dog, Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki jako cukierki, Kasza 
bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, 
Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy, Kra-
kersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukury-
dza prażona, Kurkuma, Kuskus, Kwiaty i liście jako substytuty 
herbaty, Lizaki lodowe, Lody, Lody spożywcze, Lód naturalny 
lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, 
Lód do napojów chłodzących, Lukier do ciast, Lukier lustrza-
ny jako polewa lustrzana, Majonez, Makaron nitki, Makaron 
rurki, Makaroniki jako wyroby cukiernicze, Makaroniki koko-
sowe, Makarony, Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka 
gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka 
jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka 
pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana, Melasa, Mie-
szanki ciasta, Mieszanki na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mię-
so zapiekane w cieście, Miód, muesli, Musztarda, Naleśniki, 
Naleśniki słone, Nugat, Ocet, Onigiri, Opłatki, Orzechy w cze-
koladzie, Owies łuskany, Owocowe galaretki jako słodycze, 
Pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, Papier jadalny, 
Papka ryżowa do celów kulinarnych, Papryka jako przyprawa, 
Pasta imbirowa jako przyprawa, Pasta migdałowa, Pasta z soi 
jako przyprawa, Pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pastylki jako wyroby 
cukiernicze, Pasztet w cieście (pâté en croûte), Pepitki, Pesto 
jako sos, Piccalilli, Pielmieni, Pieczywo imbirowe: Pieprz, Pier-
nik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki 
z kimchi, Płatki kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki owsiane, 
Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, 
Pop-corn, Pralinki, Potrawy na bazie mąki, Produkty spożyw-
cze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, 
Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Prze-
tworzona komosa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku 
jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki, Puddingi, Rollsy, Quiche, 
Mączka z roślin strączkowych, Roślinne preparaty zastępują-
ce kawę, Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany 
w wodorosty, Sago, Siemię lniane do celów kulinarnych jako 
przyprawa, Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany 
cukier kamienny, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Sło-
dycze, Słodycze ozdobne na choinkę, Słodziki, Słód do celów 
spożywczych, Soda oczyszczona, Sorbety, Sosy, Sosy jako 
przyprawy, Mąka sojowa, Sól do konserwowania żywności, 
Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghetti, Suchary, Sushi, Sza-
fran jako przyprawa, Syrop cukrowy do celów spożywczych, 
Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule jako sałatka 
z kuskus, Tako, Tamaryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tar-
ty (z owocami), Tortille, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, 
Wermiszel, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do de-
koracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachido-
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wych, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze stosowa-
ne przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna 
sezamu jako przyprawa, Ziele angielskie, Zielenina jako przy-
prawy, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane 
jako przyprawy, Żywność na bazie mąki.

(210) 539972 (220) 2022 02 16
(731) POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Degusta

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Biał-
kowe suplementy diety, Bransoletki nasączone środkiem od-
straszającym owady, Chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, Cukier skrystalizowany do celów me-
dycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Her-
bata dla astmatyków, Herbata ziołowa do celów leczniczych, 
Jednorazowe maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe 
pieluchy dziecięce do pływania, Kora krotonowa, Korzenie 
lecznicze, Lepy na muchy, Mazidła, Mleko w proszku dla nie-
mowląt, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycz-
nych, Mięso liofilizowane przystosowane do celów medycz-
nych, Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele do ce-
lów farmaceutycznych, Mleko migdałowe do celów farma-
ceutycznych Mydła antybakteryjne, Mydła lecznicze, Od-
świeżacze do ubrań i tkanin, Olejek kamforowy do celów 
medycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla nie-
mowląt, Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów 
weterynaryjnych, Waciki do celów medycznych, Wata anty-
septyczna, Wazelina do celów medycznych, Węgiel drzewny 
do celów farmaceutycznych, Wielorazowe pieluszki do pły-
wania dla niemowląt, Woda utleniona do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, 29 Aloes spo-
żywczy, Bekon, Bigos, Biały ser z chudego mleka jako quark, 
Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion 
jako preparat do produkcji, Cassoulet, Cebula konserwowa-
na, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute gar-
nie jako kapusta kiszona garnirowana, Confity z kaczki, Chip-
sy o niskiej zawartości tłuszczu, Chrupki na bazie mięsa, Czo-
snek konserwowy, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem 
imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Eks-
trakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Fa-
lafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Gala-
retki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzy-
by konserwowane, Guacamole jako pasta z awokado, Homa-
ry, nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus 
jako pasta z ciecierzycy, Ikra rybia przetworzona, Imbir kan-
dyzowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne 
gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadal-
ne owady, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody konser-
wowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, 
Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Ka-
wior, Kefir jako napój mleczny, Kiełbaski do hotdogów, Kieł-
basy, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klej 
rybi spożywczy, Klipfisz jako solony i suszony dorsz, Koktajle 
jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawi-
nowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty 

na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty 
rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, 
Konserwy rybne, Konserwy mięsne, Korniszony, Kotlety sojo-
we, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Kre-
wetki nieżywe, Krewetki różowe nieżywe, Krokiety, Krwawa 
kiszka, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys jako napój 
mleczny, Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna 
do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże 
(mięczaki) nieżywe, Małże nieżywe, Margaryna, Marmolada, 
Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe 
jako olej kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso 
konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały 
mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mle-
ko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko 
migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, 
Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki 
z kapusty, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na ba-
zie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowe-
go, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje zawierają-
ce bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika prze-
tworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe 
mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, 
Olej kośmy, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy 
jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej so-
jowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmo-
wego do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kuli-
narnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tło-
czenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzo-
wane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzo-
ne, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, 
Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, 
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konser-
wowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzo-
ne, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta z cu-
kinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty 
do kromek zawierające tłuszcz, Pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty 
na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów ku-
linarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemnia-
czane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spoży-
cia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, Produkty serowarskie, Produkty gotowe na bazie mię-
sa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, 
Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Ro-
dzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzyw-
ne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfer-
mentowane pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki 
owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone 
ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, 
Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów 
kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne 
do gotowania, Sosy mięsne: Spożywczy olej kokosowy, Spo-
żywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzy-
kwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce do produkcji tłusz-
czy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śle-
dzie, nieżywe, Śmietana jako produkt mleczarski, Śmietana 
na bazie warzyw, Tahini jako pasta z ziarna sezamowego, Ta-
jine jako gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw, Tempeh, 
Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieży-
wy, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa 
przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wą-
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troba, Wędliny, White pudding jako rodzaj kaszanki bez krwi, 
Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, 
Wywar, bulion, Wyroby na bazie drobiu, Yakitori, Yuba jako 
skórka z tofu, Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki do sporządzania 
zup, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Żelatyna, Żółtka jajek, 
Żywność przygotowywana z ryb, 30 Aromaty jako preparaty 
do żywności, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aro-
maty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Batony zbożo-
we, Batony lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, Bisz-
kopty, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, 
Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy 
jako produkty zbożowe, Chow-chow jako przyprawa, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Chipsy, Chutney, Chleb, 
Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto jako masa do pieczenia, 
Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto w prosz-
ku, Crème brûlées, Croissant, Cukier, Cukier palmowy, Cukier-
ki, Cukierki miętowe, Curry jako przyprawa, Cykoria jako sub-
stytut kawy, Cynamon jako przyprawa, Czekolada, Czekolada 
pitna, Czosnek mielony jako przyprawa, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, Dekoracje cu-
kiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
Drożdże, Dulce de leche, Enzymy do ciast, Esencje do artyku-
łów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki ete-
ryczne, Galaretki owocowe jako słodycze, Gałka muszkatoło-
wa, Glazury do szynki, Glukoza do celów spożywczych, Glu-
ten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Goździki jako przyprawa, Gryka, przetworzona, 
Grzanki, Guma do żucia, Guma do żucia odświeżająca od-
dech, Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-beurre, 
Herbatniki słodowe, Imbir jako przyprawa, Jadalny papier ry-
żowy, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kakao, Kanapki, 
Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Kapsułki z kawą, 
Karmelki jako cukierki, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Ka-
sza manna, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa nienaturalna, 
Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza 
mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona, Kurkuma, 
Kuskus, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Lizaki lodowe, 
Lody, Lody spożywcze, Lód naturalny lub sztuczny, Lód po-
kruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lód do napojów 
chłodzących, Lukier do ciast, Lukier lustrzany jako polewa 
lustrzana, Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki 
jako wyroby cukiernicze, Makaroniki kokosowe, Makarony, 
Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka 
gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka 
kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z ta-
pioki, Mąka ziemniaczana, Melasa, Mieszanki ciasta, Mieszan-
ki na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście, 
Miód, muesli, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Nugat, 
Ocet, Onigiri, Opłatki, Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, 
Owocowe galaretki jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe jako 
wyroby cukiernicze, Papier jadalny, Papka ryżowa do celów 
kulinarnych, Papryka jako przyprawa, Pasta imbirowa jako 
przyprawa, Pasta migdałowa, Pasta z soi jako przyprawa, Pa-
sty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty 
na bazie czekolady, Pastylki jako wyroby cukiernicze, Pasztet 
w cieście (pâté en croûte), Pepitki, Pesto jako sos, Piccalilli, 
Pielmieni, Pieczywo imbirowe: Pieprz, Piernik, Pierożki na ba-
zie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi, Płatki 
kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki owsiane, Podpłomyki 
na bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, Pop-corn, Pralin-
ki, Potrawy na bazie mąki, Produkty spożywcze na bazie 
owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pie-
czenia, Proszki do sporządzania lodów, Przetworzona komo-

sa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, 
Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), Ptifurki, Puddingi, Rollsy, Quiche, Mączka z roślin 
strączkowych, Roślinne preparaty zastępujące kawę, Ryż, Ryż 
błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Sago, 
Siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, Skrobia 
do celów spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny, 
Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słodycze, Słodycze 
ozdobne na choinkę, Słodziki, Słód do celów spożywczych, 
Soda oczyszczona, Sorbety, Sosy, Sosy jako przyprawy, Mąka 
sojowa, Sól do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól 
selerowa, Spaghetti, Suchary, Sushi, Szafran jako przyprawa, 
Syrop cukrowy do celów spożywczych, Środki wiążące do lo-
dów spożywczych, Tabule jako sałatka z kuskus, Tako, Tama-
ryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tarty (z owocami), Tortil-
le, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, Wermiszel, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cu-
kiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekola-
dowe do dekoracji ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożo-
we, Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, Zboża, Ziarna sezamu jako przyprawa, 
Ziele angielskie, Zielenina jako przyprawy, Zioła do celów 
spożywczych, Zioła konserwowane jako przyprawy, Żyw-
ność na bazie mąki, 35 Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, Organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy to-
warów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Zaopatrze-
nie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produk-
tów dla innych przedsiębiorstw, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie internetowej doty-
czącej sprzedaży artykułów spożywczych, Usługi umożliwia-
jące odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtow-
ni, sklepach, przez Internet w branży spożywczej, wędliniar-
skiej, budowlanej, medycznej, farmaceutycznej z: Albumino-
we artykuły żywnościowe do celów medycznych, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Białkowe suplementy diety, 
Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, 
Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycz-
nych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, Diete-
tyczna żywność przystosowana do celów leczniczych, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Herbata dla astmaty-
ków, Herbata ziołowa do celów leczniczych, Jednorazowe 
maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe pieluchy dzie-
cięce do pływania, Kora krotonowa, Korzenie lecznicze, Lepy 
na muchy, Mazidła, Mleko w proszku dla niemowląt, Mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Mięso lio-
filizowane przystosowane do celów medycznych, Mineralne 
suplementy diety, Mleczko pszczele do celów farmaceutycz-
nych, Mleko migdałowe do celów farmaceutycznych Mydła 
antybakteryjne, Mydła lecznicze, Odświeżacze do ubrań 
i tkanin, Olejek kamforowy do celów medycznych, Pielucho-
majtki dziecięce, Pieluszki dla niemowląt, Tłuszcze do celów 
medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Waciki 
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wazelina do ce-
lów medycznych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycz-
nych, Wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt, 
Woda utleniona do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żyw-
ność dla niemowląt, Aloes spożywczy, Bekon, Bigos, Biały ser 
z chudego mleka jako quark, Bita śmietana, Bulgogi (koreań-
skie danie z wołowiny), Bulion jako preparat do produkcji, 
Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy 
ziemniaczane, Choucroute garnie jako kapusta kiszona gaini-
rowana, Confity z kaczki, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, 
Chrupki na bazie mięsa, Czosnek konserwowy, Daktyle, Drób, 
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nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg 
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety 
rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, 
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole 
jako pasta z awokado, Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście 
kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy, Ikra rybia 
przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Im-
bir, konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy 
mrówek, preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne su-
szone kwiaty, Jagody konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze ja-
dalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy 
konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir jako napój mleczny, 
Kiełbaski do hotdogów, Kiełbasy, Kiełbaski w cieście, Kiszone 
warzywa jako kimchi, Klej rybi spożywczy, Klipfisz jako solony 
i suszony dorsz, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle 
mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców prze-
tworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, 
Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Konserwy mię-
sne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, 
Krem na bazie masła, Krewetki nieżywe, Krewetki różowe nie-
żywe, Krokiety, Krwawa kiszka, Kukurydza cukrowa, przetwo-
rzona, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna śmietana, Langu-
sty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, 
Łój spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże nieżywe, 
Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło ka-
kaowe, Masło kokosowe jako olej kokosowy, Miąższ owoców, 
Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, 
Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko 
ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko 
sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone 
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne 
z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka 
orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetwo-
rzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz koko-
sowy do celów spożywczych, Olej kostny, jadalny, Olej pal-
mowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy 
do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oli-
wek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowa-
ne, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowa-
ne, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, 
Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce 
konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce 
lukrowane, Aromaty jako preparaty do żywności, Aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, Baozi (nadziewane klu-
ski gotowane na parze), Batony zbożowe, Batony lukrecjowe 
stosowane jako cukiernictwo, Biszkopty, Budyń ryżowy, Bu-
łeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, 
Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, 
Chow-chow jako przyprawa, Chrupiące ciastka z kremem 
(Profiterole), Chipsy, Chutney, Chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciast-
ka, Ciasto jako masa do pieczenia, Ciasto na słodkie wypieki, 
Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Crème brûlées, Crois-
sant, Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, Cukierki miętowe, Cur-
ry jako przyprawa, Cykoria jako substytut kawy, Cynamon 

jako przyprawa, Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielo-
ny jako przyprawa, Dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, Dekoracje cukiernicze do ciast, Do-
datki glutenowe do celów kulinarnych, Dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Dulce de le-
che, Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, 
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Galaretki owo-
cowe jako słodycze, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, 
Glukoza do celów spożywczych, Gluten jako artykuł spożyw-
czy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki 
jako przyprawa, Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma do żu-
cia, Guma do żucia odświeżająca oddech, Herbata, Herbata 
mrożona, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir 
jako przyprawa, Jadalny papier ryżowy, Jogurt mrożony jako 
lody spożywcze, Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką jako hot 
dog, Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki jako cukierki, Kasza 
bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, 
Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy, Kra-
kersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukury-
dza prażona, Kurkuma, Kuskus, Kwiaty i liście jako substytuty 
herbaty, Lizaki lodowe, Lody, Lody spożywcze, Lód naturalny 
lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, 
Lód do napojów chłodzących, Lukier do ciast, Lukier lustrza-
ny jako polewa lustrzana, Majonez, Makaron nitki, Makaron 
rurki, Makaroniki jako wyroby cukiernicze, Makaroniki koko-
sowe, Makarony, Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka 
gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka 
jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka 
pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana, Melasa, Mie-
szanki ciasta, Mieszanki na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mię-
so zapiekane w cieście, Miód, muesli, Musztarda, Naleśniki, 
Naleśniki słone, Nugat, Ocet, Onigiri, Opłatki, Orzechy w cze-
koladzie, Owies łuskany, Owocowe galaretki jako słodycze, 
Pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, Papier jadalny, 
Papka ryżowa do celów kulinarnych, Papryka jako przyprawa, 
Pasta imbirowa jako przyprawa, Pasta migdałowa, Pasta z soi 
jako przyprawa, Pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pastylki jako wyroby 
cukiernicze, Pasztet w cieście (pâté en croûte), Pepitki, Pesto 
jako sos, Piccalilli, Pielmieni, Pieczywo imbirowe: Pieprz, Pier-
nik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki 
z kimchi, Płatki kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki owsiane, 
Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, 
Pop-corn, Pralinki, Potrawy na bazie mąki, Produkty spożyw-
cze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, 
Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Prze-
tworzona komosa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku 
jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki, Puddingi, Rollsy, Quiche, 
Mączka z roślin strączkowych, Roślinne preparaty zastępują-
ce kawę, Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany 
w wodorosty, Sago, Siemię lniane do celów kulinarnych jako 
przyprawa, Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany 
cukier kamienny, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Sło-
dycze, Słodycze ozdobne na choinkę, Słodziki, Słód do celów 
spożywczych, Soda oczyszczona, Sorbety, Sosy, Sosy jako 
przyprawy, Mąka sojowa, Sól do konserwowania żywności, 
Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghetti, Suchary, Sushi, Sza-
fran jako przyprawa, Syrop cukrowy do celów spożywczych, 
Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule jako sałatka 
z kuskus, Tako, Tamaryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tar-
ty (z owocami), Tortille, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, 
Wermiszel, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do de-
koracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachido-



Nr  ZT13/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

wych, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze stosowa-
ne przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna 
sezamu jako przyprawa, Ziele angielskie, Zielenina jako przy-
prawy, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane 
jako przyprawy, Żywność na bazie mąki.

(210) 539982 (220) 2022 02 16
(731) Leithart AG Schweiz, Schwende, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Junior BUŹKI

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Chipsy ziem-
niaczane, Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Prze-
kąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Suszone 
owoce, Przekąski na bazie owoców, 30 Przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski pszenne, Przekąski kukurydziane, Wyroby 
piekarnicze, Krakersy solone, Krakersy, słone herbatniki, Prze-
kąski z precla, Paluszki solone, Cienkie paluszki chlebowe, So-
lone precle.

(210) 539983 (220) 2022 02 16
(731) Leithart AG Schweiz, Schwende, CH
(540) (znak słowny)
(540) Junior Buźki
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Chipsy ziem-
niaczane, Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Prze-
kąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Suszone 
owoce, Przekąski na bazie owoców, 30 Przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski pszenne, Przekąski kukurydziane, Wyroby 
piekarnicze, Krakersy solone, Krakersy, słone herbatniki, Prze-
kąski z precla, Paluszki solone, Cienkie paluszki chlebowe, So-
lone precle.

(210) 539984 (220) 2022 02 16
(731) Leithart AG Schweiz, Schwende, CH
(540) (znak słowny)
(540) BUZIACZKI
(510), (511) 29 Przekąski na bazie ziemniaków, Chipsy ziem-
niaczane, Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Prze-
kąski na bazie orzechów, Orzechy [przetworzone], Suszone 
owoce, Przekąski na bazie owoców, 30 Przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski pszenne, Przekąski kukurydziane, Wyroby 
piekarnicze, Krakersy solone, Krakersy, słone herbatniki, Prze-
kąski z precla, Paluszki solone, Cienkie paluszki chlebowe, So-
lone precle.

(210) 539996 (220) 2022 02 17
(731) KWIECIEŃ PIOTR, Warszawa; 

CHOJNACKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLMINT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Złoto, Złoto i jego stopy, Złoto w sztabach, 
Złoto, nieobrobione lub półobrobione, Złoto, nieprzetwo-
rzone lub kute, Srebro, Srebro i jego stopy, Srebro w stanie 
surowym, Srebro, nieprzetworzone lub kute, Monety, Mone-
ty pamiątkowe, Monety do kolekcjonowania, Monety niesłu-
żące do płacenia.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 539998 (220) 2022 02 17
(731) KWIECIEŃ PIOTR, Warszawa;  

CHOJNACKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOJNACKI & KWIECIEŃ

(531) 26.04.04, 26.04.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 Złoto, Złoto w sztabach, Złoto i jego stopy, 
Złoto, nieobrobione lub półobrobione, Złoto, nieprzetwo-
rzone lub kute, Srebro, Srebro i jego stopy, Srebro w stanie 
surowym, Srebro, nieprzetworzone lub kute, 39 Dystrybu-
cja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Dys-
trybucja [transport] towarów drogą lądową, Dystrybucja 
[transport] towarów drogą morską, Dystrybucja [transport] 
towarów drogą powietrzną, 41 Szkolenia przemysłowe, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, 
Usługi szkolenia personelu, Szkolenia biznesowe, Szkole-
nia personelu, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540023 (220) 2022 02 18
(731) LITE E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DELIO
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie do zamawiania i dostawy, 
Oprogramowanie do świadczenia usług kurierskich, Opro-
gramowanie do wykonywania płatności, Oprogramowanie 
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogra-
mowanie do handlu detalicznego, Oprogramowanie do po-
brania, mianowicie, aplikacja mobilna do dostaw i zamawia-
nia produktów, Oprogramowanie do zamawiania usług 
transportowych, Aplikacja komputerowa do pobrania do an-
gażowania i koordynowania usług transportowych, dostaw-
czych i kurierskich, 35 Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi zamawiania to-
warów online w dziedzinie restauracji oferujących jedzenie 
na wynos oraz dostawy posiłków, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: kosmetyki nieleczni-
cze 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 następujących towarów: 
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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, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: materiały oświetleniowe, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i we-
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczni-
czego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fun-
gicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artyku-
ły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub prze-
twarzania dźwięku, obrazu lub danych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: nagrane me-
dia i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, 
czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia 
liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zasto-
sowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: telefony, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy chi-
rurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, pro-
tezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materia-
ły do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeu-
tyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: urządzenia do masażu, urządzenia, przyrzą-
dy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przy-
rządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządze-
nia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, ar-
tykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i we-
terynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, prote-
zy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, ga-
dżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksu-
alne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, 
chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewo-
dy i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwo-
wania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, Usługi w zakresie sprzedaży deta-

licznej następujących towarów: urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki 
i zapalarki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: pojazdy i środki transportu, urządzenia służą-
ce do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, czę-
ści i akcesoria do pojazdów, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: sztuczne ognie, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batu-
ty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: papier i karton, druki, materiały introli-
gatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjąt-
kiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, mate-
riały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malo-
wania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały 
filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazo-
we produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzy-
wa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyj-
ne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzę-
że i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: pomniki nie-
metalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, 
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub 
macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w za-
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kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ru-
chome schody niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: przybory oraz pojemni-
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchen-
ne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wy-
jątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z ma-
teriałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone 
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, 
sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomo-
logiczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie 
ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne cho-
inki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, na-
biał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 

oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, ka-
kao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, maka-
ron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne 
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: produkty spożywcze, napoje, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, 
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze do-
ustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, 36 Wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje 
finansowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi dotyczące kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych 
kart płatniczych, Usługi portfela elektronicznego (usługi 
w zakresie płatności), 39 Przewożenie i dostarczanie towa-
rów, Pakowanie i składowanie towarów, 42 Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Oprogramowanie komputero-
we jako usługa (SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usłu-
ga (SaaS), Oprogramowanie do zamawiania i dostawy jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do świadczenia usług kurier-
skich jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do wykonywania 
płatności jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do handlu 
elektronicznego i płatności elektronicznych jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie do płatności elektronicznych jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do handlu detalicznego 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do zamawiania usług 
transportowych jako usługa (SaaS), Oprogramowania kom-
puterowa do pobrania do angażowania i koordynowania 
usług transportowych, dostawczych i kurierskich jako usługa 
(SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 Usługi 
w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie da-
nych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania 
tożsamości.
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(540) delio

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie do zamawiania i dostawy, 
Oprogramowanie do świadczenia usług kurierskich, Oprogra-
mowanie do wykonywania płatności, Oprogramowanie 
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie 
do handlu detalicznego, Oprogramowanie do pobrania, mia-
nowicie, aplikacja mobilna do dostaw i zamawiania produk-
tów, Oprogramowanie do zamawiania usług transportowych, 
Aplikacja komputerowa do pobrania do angażowania i koor-
dynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich, 
35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi zamawiania towarów online 
w dziedzinie restauracji oferujących jedzenie na wynos oraz 
dostawy posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, pro-
dukty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej następujących towarów: preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i po-
lerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, sma-
ry, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
materiały oświetleniowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania 
zębów, woski dentystyczne, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty die-
tetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmi-
sji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub da-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: nagrane media i media do pobrania, oprogramo-
wanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media 
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urzą-
dzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obrób-
ki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i ka-
ble do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakresie 

sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia 
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i wete-
rynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortope-
dyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urzą-
dzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia do masażu, urzą-
dzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, 
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością sek-
sualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty 
medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: meble i pościel do celów me-
dycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medycz-
na, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przy-
rządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, 
gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie sek-
sualne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, 
chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentyla-
cji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewo-
dy i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysło-
wego i domowego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, in-
stalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: akceso-
ria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poru-
szania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria 
do pojazdów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej następujących towarów: ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub 
kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
monety, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: instrumenty muzyczne, statywy do nut i stoja-
ki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, ar-
tykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów 
biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materia-
ły dla artystów, pędzle do malowania, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: materiały szkole-
niowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce 
do druku ręcznego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, 
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spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier kompu-
terowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone 
i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika 
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wy-
tłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelnia-
jące, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewo-
dy giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, ar-
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: skóra i imi-
tacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki 
i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, 
smycze i ubrania dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, następujących towarów: kijki marszowe i trekkingo-
we, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, me-
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki 
obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub 
transportu, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, 
róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty 
bursztyn, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, 
trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, za-
mknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe 
i palety, niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, następujących towarów: manekiny, manekiny krawiecki, 
drabiny i ruchome schody niemetalowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: przybory oraz 
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory 
kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i ły-
żek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem 
szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porce-
lanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące pół-
produktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwa-
rzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: artykuły dla 
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznu-
ry, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych 
lub syntetycznych, żagle, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: torby do transportu i prze-
chowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wy-
ściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy 
lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materia-
ły włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennic-
twa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: bielizna stołowa i poście-
lowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty 
i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: guziki, ha-

czyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: ozdoby 
do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, za-
wieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), 
igły i szpilki entomologiczne, dywany, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: chodniki (kili-
my), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywa-
nia podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i su-
fitów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier 
wideo, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choin-
kowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne 
i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane 
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, 
ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze ja-
dalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieży-
we, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towa-
rów: oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, ka-
kao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, maka-
ron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne 
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodni-
cze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone 
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: na-
turalne 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 ogrodni-
cze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: produkty spożywcze, napoje, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazo-
wane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, 36 Wydawanie kart przedpłaco-
nych i bonów, usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
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nansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredyto-
wych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 
Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), 
39 Przewożenie i dostarczanie towarów, Pakowanie i składo-
wanie towarów, 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramo-
wanie do zamawiania i dostawy jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do świadczenia usług kurierskich jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do wykonywania płatności jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatno-
ści elektronicznych jako usługa (SaaS), Oprogramowanie 
do płatności elektronicznych jako usługa (SaaS), Oprogramo-
wanie do handlu detalicznego jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do zamawiania usług transportowych jako usługa 
(SaaS), Oprogramowania komputerowa do pobrania do an-
gażowania i koordynowania usług transportowych, dostaw-
czych i kurierskich jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania toż-
samości, Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości 
osoby, Usługi potwierdzania tożsamości.

(210) 540025 (220) 2022 02 18
(731) WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wokas Made in Nature SMART

(531) 05.05.20, 16.03.17, 01.15.15, 27.05.01, 26.04.12, 29.01.15
(510), (511) 1 Ziemia do upraw, Ziemia preparowana prze-
znaczona do kiełkowania nasion, Kompost, Mieszanki kom-
postowe do upraw, Podłoża torfowe dla roślin, Mieszanki 
ogrodnicze do upraw, Podłoża do uprawy pieczarek, Humus, 
Nawozy organiczne, Nieorganiczne nawozy, Płynne nawozy, 
Substraty dla roślin, Mieszanki nawozów, Koncentraty nawo-
zów, Koncentraty przyspieszające kompostowanie, Wapno 
do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, 31 Torf do ściółko-
wania, Kora do ściółkowania, Zrębki dekoracyjne do ściółko-
wania, 35 Prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
poprzez Internet artykułami przeznaczonymi dla ogrodnic-
twa, sadownictwa i rolnictwa.

(210) 540027 (220) 2022 02 18
(731) CHRZANOWSKI GRZEGORZ JUBILER SKORPION, 

Tumlin-Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMENTOWY JUBILER

(531) 17.02.01, 17.02.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Zegarki, Wyro-
by zegarmistrzowskie, Figurki z metali szlachetnych, Kasetki 
na biżuterię, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Metale 
szlachetne, 35 Sprzedaż tradycyjna oraz za pośrednictwem 
Internetu wyrobów jubilerskich, biżuterii, zegarków, wyro-
bów zegarmistrzowskich, figurek, kasetek na biżuterię, ka-
mieni szlachetnych i półszlachetnych, metali szlachetnych, 
sztućców, serwisów stołowych, dzbanków, tac, pucharów, 
kielichów, kieliszków, mis, pater, waz, serwetników, solni-
czek, cukiernic, spodeczków, świeczników, przyborów ku-
chennych, rozcinaczy do listów, zakładek do książek, medali, 
plakietek, emblematów, breloków, pudełek, szkatułek, etui, 
portmonetek, puderniczek, tabakierek.

(210) 540030 (220) 2022 02 18
(731) WĘDROWSKI MAREK SZKÓŁKA PNĄCZY, Kolincz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baumschule WEDROWSKI

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.01.18, 29.01.03
(510), (511) 31 Rośliny ze szkółki roślinnej, Drzewa [rośliny], 
Drzewa iglaste, Drzewa owocowe, Krzewy, Krzaki żywe, Krze-
wy owocowe, Róże [rośliny], Róże żywe, Sadzonki, Sadzonki 
roślin, Sadzonki do zasadzenia, Winorośle, Rośliny żywe, Ro-
śliny pnące, Rośliny kwitnące, Rośliny doniczkowe, Trawy [ro-
śliny], Żywe rośliny owocowe.

(210) 540041 (220) 2022 02 18
(731) LASKOWSKA-RUTA KINGA NOŻYCZKI I SPÓŁKA, 

Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOŻYCZKI I SPÓŁKA

(531) 14.07.20, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży stacjonarnej oraz onli-
ne produktów kosmetycznych, toaletowych, akcesoriów 
do pielęgnacji urody, 44 Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi, Salony fryzjerskie, Doradztwo dotyczące 
urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Salony piękności.

(210) 540055 (220) 2022 02 18
(731) JĘDRZEJEWSKA EWA TO JEST TO VENI VIDI, 

Brzozówka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TO JEST TO VENI VIDI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 9 Okulary, Okulary korekcyjne, Okulary optycz-
ne, Okulary przeciwsłoneczne, Pojemniczki na szkła kontak-
towe, Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], 
Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Etui na okulary, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następu-
jących towarów: okulary, okulary korekcyjne, okulary optycz-
ne, okulary przeciwsłoneczne, pojemniczki na szkła kontak-
towe, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], 
szkła kontaktowe, szkło optyczne, etui na okulary, 44 Usługi 
optyczne, Usługi okulistyczne, Usługi optometryczne, Usługi 
przesiewowych badań wzroku, Usługi informacyjne doty-
czące soczewek kontaktowych, Badania optyczne, Dopaso-
wywanie soczewek optycznych, Dopasowywanie soczewek 
kontaktowych.

(210) 540061 (220) 2022 02 20
(731) PELCZAR LENA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PINK ROOM
(510), (511) 44 Salony piękności, Świadczenie usług przez 
salony piękności, Usługi salonów piękności, Usługi salonów 
pielęgnacji paznokci, Manicure, Manicure (Usługi -), Usługi 
manicure i pedicure, Usługi farbowania rzęs, Usługi koloryza-
cji rzęs, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie 
rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi tatuażu brwi, Usługi nit-
kowania brwi, Usługi kształtowania brwi, Usługi koloryzacji 
brwi, Usługi farbowania brwi, Nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usłu-
gi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabiegów pielęgnacji 
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi terapeu-
tyczne dla twarzy, Usługi pedicure, Zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetycz-
ne, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosme-
tycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, Usługi opalania skóry dla 
ludzi w celach kosmetycznych, Usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, Usługi kosmetyczne, Nakładanie produktów ko-
smetycznych na ciało, Konsultacje dotyczące kosmetyków.

(210) 540073 (220) 2022 02 18
(731) PWP INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PWP INŻYNIERIA

(531) 01.15.15, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 
26.01.13

(510), (511) 7 Urządzenia do separacji skratek, Urządzenia 
do separacji piasku i skratek, Piaskowniki, Prasy do stratek, 
Separatory piasku, Wirówki dekantacyjne, Przepompownie 
ścieków i wody, Pompy, Układy higienizacji osadów, Instala-
cje do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych, 
11 Urządzenia do czyszczenia ścieków, Instalacje do suszenia 
osadów komunalnych i przemysłowych, Urządzenia do filtra-
cji wody i ścieków, Urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, 
37 Montaż instalacji klimatyzacyjnych, 42 Doradztwo tech-
niczne w zakresie utylizacji i neutralizacji ścieków, w tym 
ścieków skażonych substancjami ropopochodnymi, Opra-
cowywanie projektów technicznych w zakresie urządzeń 
do oczyszczania wody i ścieków oraz w zakresie utylizacji 
i neutralizacji ścieków.

(210) 540074 (220) 2022 02 18
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NEOPYRIN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitar-
ne do celów medycznych, Żywność I substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, Preparaty 
witaminowe, Preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, Sanitarne środki odkażające, Żywność dla niemowląt.

(210) 540103 (220) 2022 02 21
(731) PAKUŁA ROBERT PROXIMUS, Wieszowa
(540) (znak słowny)
(540) PROXIMUS
(510), (511) 20 Meble domowe, biurowe i ogrodowe.

(210) 540187 (220) 2022 02 22
(731) NORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Drawski Młyn

(540) (znak słowny)
(540) NORIS LIFE
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Głęboko mrożo-
ne dania warzywne, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 
Przetwarzanie żywności.

(210) 540216 (220) 2022 02 22
(731) FERTACZ ŁUKASZ ONLINE MEDIA ADVISORY, 

Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) MELEX
(510), (511) 39  Usługi taksówki.

(210) 540230 (220) 2022 02 23
(731) FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO, Bogumiłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkolne centrum recyklingu
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.05, 01.15.15, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja online z komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Za-
jęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi 
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Edukacja 
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Usłu-
gi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, Usługi edu-
kacyjne w zakresie ochrony środowiska, Usługi edukacyjne 
związane z ochroną środowiska, Konkursy (Organizowanie -) 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], 42 Tworzenie platform komputerowych, 
Opracowywanie platform komputerowych, Hosting plat-
form w Internecie, Platforma jako usługa [PaaS], Hosting 
platform komunikacyjnych w internecie, Programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, Tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, Pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, Tworzenie platform komputerowych na rzecz 
osób trzecich, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca 
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platformy 
do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platfor-
my do projektowania graficznego jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Badania z zakresu 
analizowania odpadów, Ocena zagrożeń środowiskowych, 
Badania dotyczące ochrony środowiska, Usługi doradcze 
dotyczące ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, Monitoring środowiskowy obszarów 
składowania odpadów, Monitoring środowiskowy terenów 
utylizacji odpadów, Usługi konsultacyjne dotyczące plano-
wania środowiskowego, Usługi konsultacyjne w zakresie 
środowiska naturalnego, Usługi doradcze w zakresie zanie-
czyszczenia środowiska, Badania w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, Doradztwo techniczne w dziedzinie 
nauk o środowisku, Usługi w zakresie oceny oddziaływania 
na środowisko, Usługi w zakresie badań i kontroli środowi-
ska naturalnego.

(210) 540245 (220) 2022 02 24
(731) JANCZARCZYK TOMASZ, Szamocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasieka Janczarczyk

(531) 03.13.04, 03.13.05, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01
(510), (511) 30 Miód.

(210) 540247 (220) 2022 02 24
(731) TOMCZAK KLAUDIA, Ozorowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DOBRY-ORZECH.PL

(531) 05.07.06, 04.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Orzechy przetworzone, Pasty na bazie orze-
chów, Masło z orzechów, Olej kokosowy, Wiórki kokosowe, 
Olej z orzechów, Napoje na bazie mleka orzechowego, 
30 Orzechy w czekoladzie, Mąka orzechowa, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
31 Orzechy, Nieprzetworzone orzechy, Migdały [owoce], 
35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez 
sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane z nastę-
pującymi produktami: orzechy przetworzone, pasty na bazie 
orzechów, masło z orzechów, olej kokosowy, wiórki kokoso-
we, olej z orzechów, napoje na bazie mleka orzechowego, 
orzechy w czekoladzie, mąka orzechowa, orzechowe wyroby 
cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, orzechy, 
nieprzetworzone orzechy, migdały [owoce].

(210) 540258 (220) 2022 02 23
(731) OGARNIAMPRAD4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

OPDPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.18, 02.09.20, 29.01.06
(510), (511) 35 Usługi aukcji i aukcji odwrotnych, Organizo-
wanie aukcji internetowych, Usługi porównywania cen ener-
gii, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Pośrednic-
two w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi 
porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania cen, 
Usługi w zakresie porównywania zakupów, 39 Usługi dystry-
bucji prądu elektrycznego.

(210) 540284 (220) 2022 02 24
(731) KAPICA MARZENA, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FAT design

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.

(210) 540285 (220) 2022 02 24
(731) CHARKIEWICZ ŁUKASZ IRC, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CYKLOP
(510), (511) 9 Termowizory, Kamery termowizyjne.

(210) 540296 (220) 2022 02 24
(731) HOME STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMATEC

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwa-
rzania energii, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 
Instalacje centralnego ogrzewania, Gazowe instalacje cen-
tralnego ogrzewania, Systemy HVAC do pojazdów (ogrzewa-
nie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Induktory powietrza [wentylacja], 
Wyciągi [wentylacja], 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 540312 (220) 2022 02 25
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ESSELIKORT MAX
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 

organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 540333 (220) 2022 02 24
(731) MARCINKOWSKI ANDRZEJ MEDKON, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medkon

(531) 26.03.02, 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Ekstrakty roślinne 
do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, Eks-
trakty z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrak-
ty z herbaty do użytku w produkcji środków farmaceutycz-
nych, Konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceu-
tycznym, Paski diagnostyczne do badania mleka matki, inne 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Przeciwu-
tleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, Przeciwu-
tleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, Przeciwutle-
niacze do użytku w produkcji suplementów diety, Witaminy 
do użytku w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku 
w produkcji kosmetyków, 3 Aloesowe preparaty do celów 
kosmetycznych, Chusteczki dla niemowląt nasączone prepa-
ratami do czyszczenia, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Olejek terpentynowy [preparat od-
tłuszczający], Preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty kolagenowe do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Mydła przeciw-
potowe do stóp, Mydło dezodoryzujące, Olejki toaletowe, 
Paski wybielające zęby, Pasta do zębów, Płyny do pielęgnacji 
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włosów, Płyny do przemywania pochwy do higieny intym-
nej lub dezodoryzacji, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Przeciwpotowe mydła, Szampony, Środki czyszczące 
do higieny intymnej, Nielecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, Środki toaletowe, Talk kosmetyczny, Waciki do celów 
kosmetycznych waciki nasączone środkami do demakijażu, 
Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, 
Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 5 Balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutycz-
ne], Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze preparaty toa-
letowe, Preparaty albuminowe do celów medycznych, Pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty che-
miczne do diagnozowania ciąży, Preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, Preparaty do irygacji do celów medycznych, 
Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do le-
czenia trądziku, Preparaty enzymatyczne do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łu-
pieżowi, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
Preparaty lecznicze na porost włosów, Preparaty medyczne 
do odchudzania, Preparaty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, Preparaty na hemoroidy, Preparaty na odmro-
żenia, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, Preparaty przeciw moczeniu się, Preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty rozszerzają-
ce oskrzela, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
Preparaty witaminowe, Preparaty zawierające aloes do ce-
lów farmaceutycznych, Preparaty zmniejszające popęd sek-
sualny, Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alginiany 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki, 
Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, Bandaże opatrunkowe, 
Biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, Borowina 
lecznicza, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym 
owady, Brom do celów farmaceutycznych, Chemiczne środki 
antykoncepcyjne, Chinina do celów medycznych, Chirur-
giczne materiały opatrunkowe, Chusteczki nasączane płyna-
mi farmaceutycznym, Cukier do celów medycznych, Cukier 
mlekowy do celów farmaceutycznych, Czopki, Ekstrakty ro-
ślinne do celów farmaceutycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy 
do celów medycznych, Gąbka do ran, Gąbki antykoncepcyj-
ne, Guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu pale-
nia, Herbata do kąpieli do celów terapeutycznych, Herbata 
lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbicydy, 
Immunostymulanty, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki 
do celów farmaceutycznych, Jodyna, Kapsułki do celów far-
maceutycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kompresy, Korzenie 
lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Lecznicze pa-
sty do zębów, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecz-
nicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Leczni-
cze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Leczni-
cze szampony dla zwierząt domowych, Lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki 
dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów 
weterynaryjnych, Leki pomocnicze (wspierające) do celów 
medycznych, Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, 

Magnezja do celów farmaceutycznych, Majtki chłonne dla 
osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Ma-
styksy dentystyczne, Maści do celów farmaceutycznych, Ma-
ści do leczenia oparzeń słonecznych, Maści rtęciowe, Maść 
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, Mate-
riały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, me-
dyczne, Mąka do celów farmaceutycznych, Mąka z siemienia 
lnianego do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięso liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, Mięta do ce-
lów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, Mleko w proszku dla niemow-
ląt, Moleskin do celów medycznych, Mydła antybakteryjne, 
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Nalewki do celów 
medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane w lecz-
nictwie, Narkotyki do celów medycznych, Obroże przeciw 
pasożytnicze dla zwierząt, Octan glinu do celów farmaceu-
tycznych, Octany do celów farmaceutycznych, Okłady, Okła-
dy gorczycowe, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Olej gor-
czycowy do celów medycznych, Olej rycynowy do celów 
medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych, Ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, Olejek z ko-
pru do celów leczniczych, Olejki lecznicze, Opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, Papierosy beztytoniowe do celów 
medycznych, Paski siarkowe do dezynfekcji, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Pieluchomajtki dziecięce, 
Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy dla 
zwierząt, Pieluszki dla niemowląt, Pijawki do celów medycz-
nych, Plastry, Plastry do celów medycznych, Plastry z nikoty-
ną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Płótno opa-
trunkowe do celów medycznych, Płyny do celów farmaceu-
tycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny do płuka-
nia jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do przemywa-
nia oczu, Płyny do przemywania pochwy do celów medycz-
nych, Podpaski higieniczne, Pomady do celów medycznych, 
Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Soda oczyszczona do celów 
farmaceutycznych, Suplementy diety dla zwierząt, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Sole trzeźwiące, 
Sole wód mineralnych, Suplementy diety z białek serwatko-
wych, Suplementy diety z drożdży piwowarskich, Suplemen-
ty diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawiera-
jące lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suple-
menty diety zawierające propolis, Suplementy diety zawiera-
jące pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię 
lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Surowice, Sy-
katywy [środki osuszające] do celów medycznych, Syropy 
do użytku farmaceutycznego, Szampony lecznicze, Szampo-
ny przeciw wszom, Szczepionki, Sztyfty łagodzące ból gło-
wy, Sztyfty przeciw brodawkom, Środki bakteriobójcze, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do le-
czenia oparzeń, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki 
lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki na odciski, Środki 
nasenne, Środki odkażające, Środki przeciw roztoczom, Środ-
ki przeciw zrogowaceniom, Środki przeciwbólowe, Środki 
przeciwgorączkowe, Środki przeciwrobacze, Środki przeciw-
zapalne, Środki przeczyszczające, Środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, Środki uspakajające, Tabletki przeciwutle-
niające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki wspo-
magające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt, Tampony, 
Terpentyna do celów farmaceutycznych, Tran, Tymol do ce-
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lów farmaceutycznych, Waciki do celów medycznych, Wata 
antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wata do celów medycz-
nych, Wata higroskopijna, Wazelina do celów medycznych, 
Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Winny kamień 
do celów farmaceutycznych, Wkładki do stanika dla karmią-
cych matek, Woda gulardowa, Woda melisowa do celów far-
maceutycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda 
utleniona do celów medycznych, Wody mineralne do celów 
medycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, 
Wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, Wywary 
do celów farmaceutycznych, Zioła do palenia do celów me-
dycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, 
Żele do masażu do celów medycznych, Żele do stymulacji 
seksualnej, 8 Pęsety do depilacji, Pilniki do paznokci, Pilniki 
do paznokci, elektryczne, Pincety, 10 Aparaty do mierzenia 
cholesterolu, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 
Aparaty słuchowe, Aplikatory pigułek, Artykuły antykoncep-
cyjne, Bandaże elastyczne, Bandaże ortopedyczne na kolana, 
Bandaże ortopedyczne na stawy, Bandaże usztywniające, 
Bańki lekarskie, Igły do akupunktury, Igły do celów medycz-
nych, Kubeczki menstruacyjne, Łyżeczki do czyszczenia uszu, 
Łyżki dla pacjentów z drżeniem, Łyżki do podawania leków, 
Masażery do dziąseł dla niemowląt, Maski anestezjologiczne, 
Maski do sztucznego oddychania, Maski higieniczne, Maski 
higieniczne z gazy do wielokrotnego użytku, Maski LED 
do celów leczniczych, Maski ochronne do celów medycz-
nych, Maski stosowane przez personel medyczny, Maski tera-
peutyczne na twarz, Obrączki przeciwreumatyczne, Opaski 
podtrzymujące [bandaże], Pasy brzuszne, Pasy ciążowe, Pasy 
do celów medycznych, Pasy do celów medycznych, elek-
tryczne, Pasy do celów ortopedycznych, Pasy podbrzuszne, 
Podkłady zapobiegające odleżynom, Poduszeczki chłodzące 
do udzielenia pierwszej pomocy, Poduszeczki termiczne 
do udzielania pierwszej pomocy, Poduszki do celów me-
dycznych, Poduszki przeciw bezsenności, Pojemniki do apli-
kowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, Pompy do celów me-
dycznych, Pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, 
Pończochy przeciwżylakowe, Prezerwatywy, Prześcieradła 
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Prze-
ścieradła na łóżka chorych, Rękawice do celów medycznych, 
Rękawice do masażu, Strzykawki do celów medycznych, 
Strzykawki do cewki moczowej, Strzykawki do zastrzyków, 
Strzykawki domaciczne, Strzykawki dopochwowe, Temblaki 
[bandaże podtrzymujące], Termoelektryczne kompresy [chi-
rurgia], Termometry do celów medycznych, Trąbki uszne uła-
twiające słyszenie, Urządzenia do analizy krwi, Urządzenia 
do kontroli cukrzycy, Urządzenia do leczenia trądziku, Urzą-
dzenia do masażu, Urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
we krwi, Urządzenia do monitorowania tętna, Urządzenia 
do monitorowania tkanki tłuszczowej, Urządzenia do odcią-
gania mleka z piersi, 21 Przybory kosmetyczne, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szpatułki ko-
smetyczne, 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamo-
we, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne pro-
gnozy, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż 

próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do - ), Komputerowe zarządzanie plikami, Organizacja wy-
darzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyj-
na, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i ak-
tami medycznymi, Sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detalicz-
na środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zesta-
wienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobec-
nych abonentów], Telemarketing, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie in-
formacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie skie-
rowań lekarza, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie finansami, Za-
rządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością, 
Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 Dostarczanie 
wiadomości, Dostawa towarów, Informacja o składowaniu, 
Informacja o transporcie, Logistyka transportu, Lokalizowa-
nie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Pako-
wanie towarów, przewożenie, Rezerwacja transportu, Skła-
dowanie towarów, Spedycja, Transport, 41 Badania eduka-
cyjne, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie ko-
lokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie], Organizo-
wanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów (edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy bizneso-
wej know-how [szkolenie], 42 Badania biologiczne, Badania 
chemiczne, Badania dotyczące technik telekomunikacyj-
nych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie kosmetyki, Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, 44 Opieka paliatywna, Opieka pielę-
gniarska, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Spo-
rządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Usługi 
w zakresie szczepień.
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(210) 540344 (220) 2022 02 25
(731) FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Pentravan
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Nieleczni-
cze kremy do ciała, Kremy na dzień, Kremy dermatologicz-
ne [inne niż lecznicze], Esencje do pielęgnacji skóry, Kremy 
do twarzy do użytku kosmetycznego, Preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji twarzy, Kremy do rąk, Kremy do pielęgnacji 
skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Balsam do ciała, Nie-
lecznicze kremy do skóry, Maści do celów kosmetycznych, 
5 Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, Preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, Leki do celów weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Pre-
paraty androgenowe, Preparaty znieczulające, Analeptyki, 
Środki znieczulające do użytku niechirurgicznego, Środki 
przeciwzapalne, Maści przeciwzapalne, Preparaty prze-
ciwdrobnoustrojowe, Substancje antybakteryjne do celów 
medycznych, Preparaty chemiczne do celów farmaceu-
tycznych, Kremy do użytku dermatologicznego, Preparaty 
dermatologiczne, Maści lecznicze do leczenia schorzeń der-
matologicznych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do stoso-
wania na skórę, Maści z antybiotykami, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia zaburzeń układu hormonalnego, Prepa-
raty hormonalne do użytku farmaceutycznego, Środki prze-
ciwbólowe, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, 
Środki przeciwbólowe do użytku farmaceutycznego, Środki 
przeciwbólowe do stosowania miejscowego, Preparaty far-
maceutyczne do leczenia zaburzeń metabolicznych, Maści 
antyseptyczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, 
Kremy lecznicze, Lecznicze balsamy, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Balsamy zawierające substancje leczni-
cze, Środki farmaceutyczne do naskórka, Nośniki uwalniające 
leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, 
Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw 
ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, 
Leki, Środki farmaceutyczne.

(210) 540348 (220) 2022 02 24
(731) MARCINKOWSKI ANDRZEJ MEDKON, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MEDKON
(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Ekstrakty roślinne 
do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, Eks-
trakty z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrak-
ty z herbaty do użytku w produkcji środków farmaceutycz-
nych, Konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceu-
tycznym, Paski diagnostyczne do badania mleka matki, inne 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Przeciwu-
tleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, Przeciwu-
tleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, Przeciwutle-
niacze do użytku w produkcji suplementów diety, Witaminy 
do użytku w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku 
w produkcji kosmetyków, 3 Aloesowe preparaty do celów 
kosmetycznych, Chusteczki dla niemowląt nasączone prepa-
ratami do czyszczenia, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Olejek terpentynowy [preparat od-
tłuszczający], Preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory 
toaletowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty kolagenowe do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Pre-

paraty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Mydła przeciw-
potowe do stóp, Mydło dezodoryzujące, Olejki toaletowe, 
Paski wybielające zęby, Pasta do zębów, Płyny do pielęgnacji 
włosów, Płyny do przemywania pochwy do higieny intym-
nej lub dezodoryzacji, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Przeciwpotowe mydła, Szampony, Środki czyszczące 
do higieny intymnej, Nielecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, Środki toaletowe, Talk kosmetyczny, Waciki do celów 
kosmetycznych waciki nasączone środkami do demakijażu, 
Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Żele do masażu, 
inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, 
Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 5 Balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutycz-
ne], Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze preparaty toa-
letowe, Preparaty albuminowe do celów medycznych, Pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty che-
miczne do diagnozowania ciąży, Preparaty chemiczno-far-
maceutyczne, Preparaty do irygacji do celów medycznych, 
Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do le-
czenia trądziku, Preparaty enzymatyczne do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łu-
pieżowi, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
Preparaty lecznicze na porost włosów, Preparaty medyczne 
do odchudzania, Preparaty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, Preparaty na hemoroidy, Preparaty na odmro-
żenia, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, Preparaty przeciw moczeniu się, Preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty rozszerzają-
ce oskrzela, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
Preparaty witaminowe, Preparaty zawierające aloes do ce-
lów farmaceutycznych, Preparaty zmniejszające popęd sek-
sualny, Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alginiany 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki, 
Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Ap-
teczki przenośne z wyposażeniem, Bandaże opatrunkowe, 
Biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, Borowina 
lecznicza, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym 
owady, Brom do celów farmaceutycznych, Chemiczne środki 
antykoncepcyjne, Chinina do celów medycznych, Chirur-
giczne materiały opatrunkowe, Chusteczki nasączane płyna-
mi farmaceutycznym, Cukier do celów medycznych, Cukier 
mlekowy do celów farmaceutycznych, Czopki, Ekstrakty ro-
ślinne do celów farmaceutycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy 
do celów medycznych, Gąbka do ran, Gąbki antykoncepcyj-
ne, Guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu pale-
nia, Herbata do kąpieli do celów terapeutycznych, Herbata 
lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbicydy, 
Immunostymulanty, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki 
do celów farmaceutycznych, Jodyna, Kapsułki do celów far-
maceutycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kompresy, Korzenie 
lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Lecznicze pa-
sty do zębów, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecz-
nicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Leczni-
cze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Leczni-
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cze szampony dla zwierząt domowych, Lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki 
dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów 
weterynaryjnych, Leki pomocnicze (wspierające) do celów 
medycznych, Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, 
Magnezja do celów farmaceutycznych, Majtki chłonne dla 
osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Ma-
styksy dentystyczne, Maści do celów farmaceutycznych, Ma-
ści do leczenia oparzeń słonecznych, Maści rtęciowe, Maść 
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, Mate-
riały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, me-
dyczne, Mąka do celów farmaceutycznych, Mąka z siemienia 
lnianego do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięso liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, Mięta do ce-
lów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, Mleko w proszku dla niemow-
ląt, Moleskin do celów medycznych, Mydła antybakteryjne, 
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Nalewki do celów 
medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane w lecz-
nictwie, Narkotyki do celów medycznych, Obroże przeciw 
pasożytnicze dla zwierząt, Octan glinu do celów farmaceu-
tycznych, Octany do celów farmaceutycznych, Okłady, Okła-
dy gorczycowe, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Olej gor-
czycowy do celów medycznych, Olej rycynowy do celów 
medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych, Ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, Olejek z ko-
pru do celów leczniczych, Olejki lecznicze, Opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, Papierosy beztytoniowe do celów 
medycznych, Paski siarkowe do dezynfekcji, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Pieluchomajtki dziecięce, 
Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy dla 
zwierząt, Pieluszki dla niemowląt, Pijawki do celów medycz-
nych, Plastry, Plastry do celów medycznych, Plastry z nikoty-
ną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Płótno opa-
trunkowe do celów medycznych, Płyny do celów farmaceu-
tycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny do płuka-
nia jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do przemywa-
nia oczu, Płyny do przemywania pochwy do celów medycz-
nych, Podpaski higieniczne, Pomady do celów medycznych, 
Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Soda oczyszczona do celów 
farmaceutycznych, Suplementy diety dla zwierząt, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Sole trzeźwiące, 
Sole wód mineralnych, Suplementy diety z białek serwatko-
wych, Suplementy diety z drożdży piwowarskich, Suplemen-
ty diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawiera-
jące lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suple-
menty diety zawierające propolis, Suplementy diety zawiera-
jące pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię 
lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Surowice, Sy-
katywy [środki osuszające] do celów medycznych, Syropy 
do użytku farmaceutycznego, Szampony lecznicze, Szampo-
ny przeciw wszom, Szczepionki, Sztyfty łagodzące ból gło-
wy, Sztyfty przeciw brodawkom, Środki bakteriobójcze, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do le-
czenia oparzeń, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki 
lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki na odciski, Środki 
nasenne, Środki odkażające, Środki przeciw roztoczom, Środ-
ki przeciw zrogowaceniom, Środki przeciwbólowe, Środki 
przeciwgorączkowe, Środki przeciwrobacze, Środki przeciw-

zapalne, Środki przeczyszczające, Środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, Środki uspakajające, Tabletki przeciwutle-
niające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki wspo-
magające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt, Tampony, 
Terpentyna do celów farmaceutycznych, Tran, Tymol do ce-
lów farmaceutycznych, Waciki do celów medycznych, Wata 
antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wata do celów medycz-
nych, Wata higroskopijna, Wazelina do celów medycznych, 
Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Winny kamień 
do celów farmaceutycznych, Wkładki do stanika dla karmią-
cych matek, Woda gulardowa, Woda melisowa do celów far-
maceutycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda 
utleniona do celów medycznych, Wody mineralne do celów 
medycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, 
Wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, Wywary 
do celów farmaceutycznych, Zioła do palenia do celów me-
dycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, 
Żele do masażu do celów medycznych, Żele do stymulacji 
seksualnej, 8 Pęsety do depilacji, Pilniki do paznokci, Pilniki 
do paznokci, elektryczne, Pincety, 10 Aparaty do mierzenia 
cholesterolu, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 
Aparaty słuchowe, Aplikatory pigułek, Artykuły antykoncep-
cyjne, Bandaże elastyczne, Bandaże ortopedyczne na kolana, 
Bandaże ortopedyczne na stawy, Bandaże usztywniające, 
Bańki lekarskie, Igły do akupunktury, Igły do celów medycz-
nych, Kubeczki menstruacyjne, Łyżeczki do czyszczenia uszu, 
Łyżki dla pacjentów z drżeniem, Łyżki do podawania leków, 
Masażery do dziąseł dla niemowląt, Maski anestezjologiczne, 
Maski do sztucznego oddychania, Maski higieniczne, Maski 
higieniczne z gazy do wielokrotnego użytku, Maski LED 
do celów leczniczych, Maski ochronne do celów medycz-
nych, Maski stosowane przez personel medyczny, Maski tera-
peutyczne na twarz, Obrączki przeciwreumatyczne, Opaski 
podtrzymujące [bandaże], Pasy brzuszne, Pasy ciążowe, Pasy 
do celów medycznych, Pasy do celów medycznych, elek-
tryczne, Pasy do celów ortopedycznych, Pasy podbrzuszne, 
Podkłady zapobiegające odleżynom, Poduszeczki chłodzące 
do udzielenia pierwszej pomocy, Poduszeczki termiczne 
do udzielania pierwszej pomocy, Poduszki do celów me-
dycznych, Poduszki przeciw bezsenności, Pojemniki do apli-
kowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pojemniki 
na odpady pochodzenia medycznego, Pompy do celów me-
dycznych, Pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, 
Pończochy przeciwżylakowe, Prezerwatywy, Prześcieradła 
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Prze-
ścieradła na łóżka chorych, Rękawice do celów medycznych, 
Rękawice do masażu, Strzykawki do celów medycznych, 
Strzykawki do cewki moczowej, Strzykawki do zastrzyków, 
Strzykawki domaciczne, Strzykawki dopochwowe, Temblaki 
[bandaże podtrzymujące], Termoelektryczne kompresy [chi-
rurgia], Termometry do celów medycznych, Trąbki uszne uła-
twiające słyszenie, Urządzenia do analizy krwi, Urządzenia 
do kontroli cukrzycy, Urządzenia do leczenia trądziku, Urzą-
dzenia do masażu, Urządzenia do mierzenia poziomu cukru 
we krwi, Urządzenia do monitorowania tętna, Urządzenia 
do monitorowania tkanki tłuszczowej, Urządzenia do odcią-
gania mleka z piersi, 21 Przybory kosmetyczne, Szczoteczki 
do zębów, Szczoteczki do zębów elektryczne, Szpatułki ko-
smetyczne, 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamo-
we, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
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kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne pro-
gnozy, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż 
próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do - ), Komputerowe zarządzanie plikami, Organizacja wyda-
rzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszu-
kiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja fil-
mów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami me-
dycznymi, Sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefo-
niczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 
Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu hurtowe-
go w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych, 36 Wynajem po-
wierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nie-
ruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 Do-
starczanie wiadomości, Dostawa towarów, Informacja o skła-
dowaniu, Informacja o transporcie, Logistyka transportu, Lo-
kalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, 
Pakowanie towarów, przewożenie, Rezerwacja transportu, 
Składowanie towarów, Spedycja, Transport, 41 Badania edu-
kacyjne, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach roz-
rywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], 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 
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
(edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowa-
nie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej know-how 
[szkolenie], 42 Badania biologiczne, Badania chemiczne, Ba-
dania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania na-
ukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie ko-
smetyki, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
44 Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Pomoc me-

dyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Po-
rady w zakresie farmakologii, Sporządzanie leków recepturo-
wych przez farmaceutów, Usługi w zakresie szczepień.

(210) 540362 (220) 2022 02 25
(731) SZCZERBA JAKUB, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fevero

(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.03.07, 26.03.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Termometry do celów medycznych, Termo-
metry do pomiaru gorączki, Termometry cyfrowe do celów 
medycznych, Termometry do użytku medycznego, Termo-
metry elektroniczne do użytku medycznego, Termometry 
lekarskie.

(210) 540369 (220) 2022 02 26
(731) POLIŃSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RHOergy
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, Energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, 
Gaz ziemny, Gazy do ogrzewania, Gazy do użytku jako pali-
wo, 39 Dostawa i dystrybucja energii, Dostarczanie energii 
cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja energii elek-
trycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Magazynowanie 
energii elektrycznej, Przechowywanie energii i paliw, Trans-
misja energii elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze 
w związku z dystrybucją energii, Dzierżawa użytkowania linii 
elektroenergetycznych osobom trzecim w zakresie przesyłu 
elektryczności, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodze-
nia budynków, Przesyłanie ropy naftowej lub gazu rurociąga-
mi, Dostarczanie gazu [dystrybucja], Magazynowanie gazu, 
Usługi dystrybucji gazu, Usługi przechowywania gazu.

(210) 540370 (220) 2022 02 26
(731) POLIŃSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RHOergy

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł 
odnawialnych, Energia elektryczna wytwarzana z ener-
gii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii 
wiatru, Gaz ziemny, Gazy do ogrzewania, Gazy do użytku 
jako paliwo, 39 Dostawa i dystrybucja energii, Dostarcza-
nie energii cieplnej [dystrybucja], Dostawa i dystrybucja 
energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Ma-
gazynowanie energii elektrycznej, Przechowywanie energii 
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i paliw, Transmisja energii elektrycznej, Usługi informacyj-
ne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dzierżawa 
użytkowania linii elektroenergetycznych osobom trzecim 
w zakresie przesyłu elektryczności, Dystrybucja energii 
do ogrzewania i chłodzenia budynków, Przesyłanie ropy 
naftowej lub gazu rurociągami, Dostarczanie gazu [dys-
trybucja], Magazynowanie gazu, Usługi dystrybucji gazu, 
Usługi przechowywania gazu.

(210) 540372 (220) 2022 02 27
(731) CZECHOWSKA SYLWIA EWA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AYURTEKA

(531) 25.07.08, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14, 27.05.04
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne [ładowalne], Publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w po-
staci magazynów, Publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach komputerowych, Edukacyjne aplikacje mo-
bilne, Edukacyjne aplikacje komputerowe, 41 Nauczanie 
i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Udzielanie 
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webi-
nariów, Edukacja [nauczanie], Usługi edukacyjne i szkole-
niowe, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, Udostępnianie treści audio online 
nie do pobrania, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Publikowanie podręczników szkoleniowych, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkolenio-
wych, Nauczanie w zakresie zdrowia, Szkolenia w zakresie 
odżywiania, Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, 
Nauczanie praktyk medytacyjnych, Usługi nauki na od-
ległość świadczone online, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Or-
ganizowanie programów szkoleniowych, Wypożyczanie 
nagrań audiowizualnych, Udostępnianie kursów instrukta-
żowych wspomaganych komputerowo, Nagrywanie i pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Montaż filmów, Fotoreporta-
że, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość.

(210) 540388 (220) 2022 02 28
(731) BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) GUARD

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 Noże uniwersalne, Noże wielofunkcyjne, Ba-
gnety, Broń biała, Broń sieczna i obuchowa, Dzidy, włócz-
nie, Finki [noże fińskie], Futerały na nóż nurkowy, Harpuny, 
Kastety, Łomy, Maczety, Miecze, Miecze japońskie, Noże, 
Noże do nurkowania, Noże do rzucania, Noże myśliwskie, 
Noże składane, Osełki do ostrzenia, Ostrza [broń], Ostrzałki, 
Ostrzałki do noży, Ostrzenie (Osełki do -), Pałki gumowe, Pał-
ki policyjne, Pochwy do mieczy, Pochwy na noże, Przyrządy 
do ostrzenia noży, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Rękojeści 
noży, Scyzoryki, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami, 
Skórzane pochwy na noże, Stojaki na noże, Szable [miecze], 
Szable, Sztylety, 13 Aerozole do osobistej obrony, Amunicja 
i pociski, Amunicja do broni palnej, Amunicja średniego kali-
bru, Amunicja do broni ręcznej, Artykuły pirotechniczne, Au-
tomatyczne karabiny, Automatyczne pistolety, Automatycz-
ne rewolwery, Bezodrzutowa broń palna, Blokady na spust 
broni palnej, Bomby oświetlające [pirotechnika], Broń, Broń 
(Futerały na -), Broń harpunowa, Broń palna, Broń palna spor-
towa, Broń ASG (Airsoft Gun), Broń RAM (Real Action Marker), 
Broń RMG Broń palna (Szczotki do -), Broń pneumatyczna, 
Broń przewodząca energię elektryczną (CEW), Broń ręczna, 
Broń sportowa, Broń (Tłumiki do -), Broń z gazem łzawiącym, 
Celowniki do broni palnej [inne niż optyczne lub telesko-
powe], Celowniki otwarte do broni palnej, Chwyty pistole-
tów, Części składowe broni, Detonatory dymu, Dodatkowe 
komory ładunkowe do broni palnej, Dozowniki amunicji, 
Ekstraktory łusek nabojów, Fajerwerki, Flary ratunkowe, ma-
teriały wybuchowe lub pirotechniczne, Flary sygnalizacyjne, 
Futerały ochronne przystosowane do broni palnej, Futerały 
[walizki] na pistolety, Gałki regulacyjne do celowników bro-
ni palnej, Gazy pieprzowe, Kabury, Karabiny (Łoża -), Karabi-
ny [Lusterka celownicze do -], Karabiny maszynowe, Kolby 
broni, Kolby na proch do broni palnej, Kule do pistoletów 
pneumatycznych, Kulki śrutu do pistoletów, Kule do karabi-
nów, Kurki do broni, Kusze [broń], Ładownice do przecho-
wywania nabojów i pojemników na amunicję, Ładowniki 
do broni ręcznej, Ładunki pirotechniczne, Łoża karabinów, 
Łuski do ślepych nabojów, Łuski do śrutu, Lufy karabinowe, 
Łuski nabojowe, Lusterka celownicze do broni, Magazynki 
do broni, Magazynki na naboje do broni palnej, Małokali-
browa broń palna, Materiały pirotechniczne morskie [rakie-
ty świetlne], Muszkiety, Naboje do broni, Naboje do broni 
myśliwskiej, Naboje do strzelb, Naboje na proch strzelniczy, 
Naboje sportowe, Naboje zawierające dym, Naboje zawiera-
jące flary, Narzędzia do ładowania broni, Obudowy na amu-
nicję, Ognie bengalskie, Ognie rzymskie [sztuczne ognie], 
Ognie sygnalizacyjne, Osłony na celowniki do broni palnej, 
Osłony pocisków, Osłony na spłonki, Oszczepy [broń], Papier 
nabojowy, Paski naramienne do broni, Pasy do broni palnej, 
Pasy na amunicję, Pasy na naboje śrutowe, Pasy na pociski, 
Petardy, Pirotechniczne flary sygnalizujące zagrożenie, Piro-
technika (Wyroby -), Pistolety [broń], Pistolety maszynowe, 
Pistolety obezwładniające [paralizatory], Paralizatory-szokery 
elektryczne, Pistolety pneumatyczne [broń], Pistolety pneu-
matyczne [wiatrówki], Pistolety startowe, Pochwy na broń 
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palną, Pociski do broni, Pociski do pistoletów pneumatycz-
nych, Pociski dymne, Pociski pirotechniczne, Pojemniki, ka-
bury, magazynki i naboje do broni i amunicji, Pokrowce, fu-
terały na broń palną, Połączenie pistoletu i karabinu, Proce 
[broń], Proch do strzelb, Proch strzelniczy, Ręczne flary, Rę-
kojeści do pistoletów, Rękojeści do broni strzeleckiej, Rewol-
wery, Ślepe naboje, Spłonki nabojowe do pistoletów, Śruciny 
[amunicja], Śrut ołowiany, Śrut stalowy, Statywy dwunożne 
do broni palnej, Statywy jednonożne do broni palnej, Staty-
wy trójnożne do broni palnej, Strzelby myśliwskie [strzelby 
sportowe], Sygnały wybuchowe, Sygnały mgłowe wybucho-
we, Szczotki do broni palnej, Sztuczne ognie, Sztuczne ognie 
w postaci pocisków, Szybkoładowarki do magazynków 
do broni palnej, Tarcze ochronne przystosowane do bro-
ni palnej, Tarcze strzelnicze do użytku wojskowego, Taśmy 
amunicyjne [Urządzenia do ładowania -], Tłumiki do broni, 
Torby do przechowywania broni [specjalnie przystosowane], 
Torby na amunicję, Torby na broń palną [dokładnie dopaso-
wane], Trzewiki kolby do broni palnej, Trzewiki kolby do pi-
stoletów, Urządzenia do zbierania łusek nabojów do auto-
matycznej broni palnej, Urządzenia do zbierania łusek nabo-
jów do półautomatycznej broni palnej, Walizki na karabiny, 
Wiatrówki, Wyciory do broni palnej, Wyroby pirotechniczne, 
Załadowane magazynki do broni palnej, Zamki bezpie-
czeństwa do broni palnej, Zamki do broni palnej, Zapadki, 
urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust bro-
ni], Zimne ognie, 35 Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elek-
troniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i syste-
matyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spi-
sów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadze-
nie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub 
komputera, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-
-importowych, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą następujących towarów mianowicie: aerozole 
do osobistej obrony, broń boczna, ostrza, scyzoryki, noże, 
pałki, kastety, ostrza, włócznie, harpuny, flary, łomy, maczety, 
miecze, flary, broń, broń ASG (Airsoft Gun), broń RAM (Real 
Action Marker), broń RMG, broń lotna, broń gazowa, pistole-
ty, wiatrówki, strzelby myśliwskie, karabiny, amunicja, amuni-
cja ślepa, naboje, pociski (broń), części i wyposażenie do bro-
ni, kusze, łuki, śrut, przybory do czyszczenia broni, sztuczne 
ognie, materiały wybuchowe i urządzenia wybuchowe, inne 
niż broń, Torby, futerały, Usługi importowo-eksportowe, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z następującymi towarami mianowicie: aerozole 
do osobistej obrony, broń boczna, ostrza, scyzoryki, noże, 
pałki, kastety, ostrza, włócznie, harpuny, flary, łomy, maczety, 
miecze, flary, broń, broń ASG (Airsoft Gun), broń RAM (Real 
Action Marker), broń RMG, broń lotna, broń gazowa, pistole-
ty, wiatrówki, strzelby myśliwskie, karabiny, amunicja, amuni-
cja ślepa, naboje, pociski (broń), części i wyposażenie do bro-

ni, kusze, łuki, śrut, przybory do czyszczenia broni, sztuczne 
ognie, materiały wybuchowe i urządzenia wybuchowe, inne 
niż broń, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokony-
wanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, 
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 
sklepy online.

(210) 540389 (220) 2022 02 28
(731) ETAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETAP UBEZPIECZENIA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 36 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

(210) 540394 (220) 2022 02 28
(731) BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 Intymne preparaty nawilżające, Lubrykanty 
na bazie silikonu do użytku osobistego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Feromony do użytku medycznego, 
Kremy do wzmacniania orgazmu, Podpaski dla kobiet, Pre-
paraty do nawilżania pochwy, Preparaty do ułatwiania sto-
sunków seksualnych, Środki do nawilżania pochwy, Środki 
farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, Środki na-
wilżające do pochwy, Środki do higieny intymnej dla kobiet, 
Środki ułatwiające zbliżenie seksualne, Wkładki higieniczne, 
Żele do stymulacji seksualnej, 10 Akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, Przyrządy, artykuły, urządzenia zwią-
zane z aktywnością seksualną, Środki pomocnicze do sty-
mulacji seksualnej dla dorosłych, Urządzenia i przyrządy 
do leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35 Doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organi-
zacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządza-
nia kampaniami pozyskiwania funduszy, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz sprzedaży prowadzonej za pomocą portali 
internetowych w związku z: akcesoriami seksualnymi, intym-
nymi kosmetykami dla kobiet do stosowania zewnętrznego 
i wewnętrznego, środkami higieny osobistej, perfumami, 
41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych ofe-
rujących rozwój osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczą-
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cej ciała i psychologii kobiecej, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, spotkań, warsztatów dla kobiet związanych z te-
matyką ich kobiecości, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
42 Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Pro-
jektowanie i obsługa portali internetowych z informacjami 
i poradami dla kobiet dotyczących ich kobiecości, seksual-
ności, praw, Opracowywanie platform komputerowych, Pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie.

(210) 540405 (220) 2022 02 28
(731) 4RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PHOX
(510), (511) 9 Smartfony, Zegarki inteligentne, Tablety, Ta-
blety cyfrowe, Komputery, Komputery i sprzęt komputero-
wy, Komputery kieszonkowe w postaci zegarka, Komputery 
przenośne, Komputery typu all-in-one, Sprzęt z zakresu rze-
czywistości wirtualnej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, 
28 Kontrolery do urządzeń do gier wideo, Konsole do gier vi-
deo, Przenośne konsole do gier wideo, Sprzęt do gier wideo, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami ko-
mórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smar-
twatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem informatycznym, 37 Instalowanie i naprawa 
sprzętu telekomunikacyjnego, Instalowanie i naprawa tele-
fonów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowa-
nie i naprawa komputerów, Naprawa i konserwacja smartfo-
nów, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją 
i naprawą sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii in-
formacyjnej, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 
38 Wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, Wynajem 
sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajem sprzętu komunika-
cji komórkowej, Wynajem urządzeń do dostarczania wiado-
mości, Wynajem urządzeń do przechowywania wiadomości, 
Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącz-
nościowych, Wypożyczanie smartfonów, Bezprzewodowe 
usługi telefoniczne, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, 
Usługi elektronicznej transmisji danych, Mobilne usługi me-
dialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści 
rozrywkowych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektro-
nicznej transmisji obrazów, Usługi transmisji audiowizualnej, 
Usługi transmisji cyfrowej, Usługi transmisji danych, Usłu-
gi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi 
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Interaktywne 
usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, Usłu-
gi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet 
i extranet, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i ka-
blowych, 39 Wynajem dronów do fotografowania, Wynajem 
dronów obserwacyjnych, Wynajem dronów ochraniających, 
41 Wynajem sprzętu do gier wideo, Wynajem projektorów fil-
mowych, Wynajem sprzętu audio i wideo, Wynajem sprzętu 
audiowizualnego, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizual-
nych i fotograficznych, 42 Wynajem komputerów, Wynajem 
komputerów i oprogramowania komputerowego, Wynajem 
sprzętu komputerowego, Wynajem urządzeń peryferyjnych 
do komputerów, Wynajem sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 540406 (220) 2022 02 28
(731) WYSOCKA BARBARA DESIGN, Racławówka 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FATTORO

(531) 27.05.01, 03.04.04, 03.04.13, 26.03.01, 26.03.05, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.15, 26.04.18

(510), (511) 11 Oprawy oświetleniowe, 21 Wazony.

(210) 540407 (220) 2022 02 28
(731) HALLMANN GRZEGORZ RIO VERDE, Kielno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMARERO

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 03.07.15, 29.01.15, 24.01.09
(510), (511) 12 Łódka zdalnie sterowana do wywozu zanęty, 
20 Stoły kempingowe.

(210) 540412 (220) 2022 02 28
(731) ZAPAŁA ANNA, Konina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GORCZAŃSKI ZAKĄTEK

(531) 27.05.01, 06.01.02
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji ho-
teli świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzielanie in-
formacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie 
informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania 
na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowe-
go za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji 
na temat zakwaterowania przez Internet, Zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego 
zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwatero-
wania tymczasowego, Organizowanie i udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy wy-
najem pokoi, Wynajem domków letniskowych.

(210) 540413 (220) 2022 02 28
(731) PALKA-SIKORA MARTA MARTA PALKA MP, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARTA PALKA M

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Moleskin [imitacja skóry], 
Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, Parasole i parasolki, 25 Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 540426 (220) 2022 02 28
(731) ARTVINYL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALU CUBE PÓŁKI TWOJEGO PROJEKTU

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble.

(210) 540431 (220) 2022 03 01
(731) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-

USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak słowny)
(540) KOMBO
(510), (511) 6 Wyroby ślusarskie, Konstrukcje stalowe, Ogro-
dzenia metalowe, Palisady metalowe, Bramy metalowe, 
Drzwi metalowe garażowe, Przegrody metalowe do budow-
nictwa, Drzwi metalowe, Przęsła ogrodzeniowe, Szlabany 
metalowe, 19 Betonowe elementy budowlane, Bramy nie-
metalowe, Deski, Drewno budowlane, Materiały budowlane 
niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe, Ochronne (bariery -) 
drogowe niemetalowe, Palisady niemetalowe, Słupy cemen-
towe, Sztuczny kamień, Bloczki betonowe, Płyty budowlane 
niemetalowe, Budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, Kostki 
brukowe betonowe, Płyty brukowe, niemetalowe, Niemeta-
lowe bloki do zastosowania w budowie podłóg, Balustrady, 
Belki niemetalowe, Betonowe płyty ogrodzeniowe, Bloczki 
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, Budowla-
ne płyty niemetalowe, Kostki brukowe niemetalowe, Materia-

ły do budowy i pokryć dróg, Materiały betonowe dla potrzeb 
górnictwa, Niemetalowe bloki drogowe, Niemetalowe płyty 
drogowe, Ogrodzenia niemetalowe z pali, Płyty betonowe, 
cementowe i ze sztucznego kamienia, Płyty chodnikowe 
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, Pokrycia 
nawierzchni dróg, Pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
Wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, 
Niemetalowe płyty elewacyjne, 35 Sprzedaż hurtowa, de-
taliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet metalowych 
i niemetalowych materiałów i elementów budowlanych, 
bram, drzwi, ogrodzeń, 37 Usługi budowlane, naprawy i re-
monty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, 
betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków betonowych, 
cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, 
desek, drewna budowlanego, kostki brukowej niemetalo-
wej, materiałów niemetalowych do budowy i pokryć dróg, 
materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochron-
nych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych 
palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych 
i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla bu-
downictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.

(210) 540433 (220) 2022 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acard

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, su-
plementy diety dla ludzi.

(210) 540436 (220) 2022 02 28
(731) ELMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELMEN sp. z o.o.

(531) 07.01.14, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Naprawy, Usługi instala-
cyjne, 40 Obróbka materiałów.

(210) 540441 (220) 2022 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acard

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, su-
plementy diety dla ludzi.
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(210) 540446 (220) 2022 03 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acard

(531) 19.13.21, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność, su-
plementy diety dla ludzi.

(210) 540510 (220) 2022 03 01
(731) E2K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przytkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E2K SPORT DANCE CLUB

(531) 02.03.08, 02.03.23, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie sal 
tanecznych, Usługi edukacyjne związane z tańcem, Usługi 
w zakresie nauki tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Organizacja konkursów i imprez tanecznych, or-
ganizowanie pokazów tańca, Usługi klubów sportowych, 
Usługi fitness klubów, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
klubów sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez, wydarzeń i zawodów 
sportowych, Produkcja imprez sportowych, Prowadzenie 
zawodów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych, 
Usługi trenerskie w zakresie sportu, Organizowanie obozów 
sportowych.

(210) 540511 (220) 2022 03 01
(731) E2K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przytkowice
(540) (znak słowny)
(540) E2K SPORT DANCE CLUB
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie sal 
tanecznych, Usługi edukacyjne związane z tańcem, Usługi 

w zakresie nauki tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Organizacja konkursów i imprez tanecznych, or-
ganizowanie pokazów tańca, Usługi klubów sportowych, 
Usługi fitness klubów, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
klubów sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez, wydarzeń i zawodów 
sportowych, Produkcja imprez sportowych, Prowadzenie 
zawodów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych, 
Usługi trenerskie w zakresie sportu, Organizowanie obozów 
sportowych.

(210) 540513 (220) 2022 03 02
(731) BUCHFINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.21, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Doradztwo biznesowe, Doradzanie przed-
siębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia inte-
resów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakre-
sie prowadzenia ich interesów, Biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczą-
ce korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dla 
kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące wytwarzania produktów, Doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradz-
two w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, 
Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i za-
rządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakre-
sie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, 
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Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność 
gospodarcza], Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Do-
radztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane 
z zarządzaniem, Konsultacje dotyczące przygotowania go-
spodarczych danych statystycznych, Konsultacje dotyczące 
przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje do-
tyczące zarządzania korporacyjnego, Konsultacje dotyczące 
zbyć w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje spe-
cjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen 
biznesowych, Konsultacje w zakresie badań biznesowych, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, 
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób 
indywidualnych, Konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsię-
biorstwa, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, 
Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodar-
czej, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Pomoc i doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc 
i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związ-
ku z planowaniem biznesowym, Zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie 
organizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie i doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, 
Usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicz-
nego, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, Usługi konsultingowe związane z zarządza-
niem, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania bizne-
sowego oraz ciągłości działania, Usługi doradcze związane 
z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze związane 
z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi doradcze 
związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradztwa biz-
nesowego, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administro-
wania technologią informacyjną, Usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsię-
biorstw, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, Usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie prze-
jęć firm, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie strategii w działal-
ności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw prze-
mysłowych, Usługi doradcze w zakresie administrowania 
przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zakresie organizacji 
przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalno-
ści gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze dotyczą-

ce zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu 
działalności gospodarczej, Świadczenie usług zarządzania 
działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych 
przedsiębiorstw, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Porady 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Porady, 
pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, 
Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębior-
stwami, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
36 Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, Analizy danych finansowych, Analizy 
finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, Analizy w za-
kresie inwestycji, Doradcze usługi zarządzania finansowe-
go, Doradztwo dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące 
usług pożyczkowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Ekspertyzy dla celów fi-
skalnych, Ewaluacja finansowa, Ocena i wycena podatkowa, 
Ocena podatkowa, Oceny finansowe, Oceny i wyceny finan-
sowe, Szacunki w celach finansowych, Wycena aktywów [fi-
nansowa], Wyceny finansowe, Wyceny fiskalne, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Koncerty muzycz-
ne, Koncerty muzyczne na żywo.

(210) 540518 (220) 2022 03 02
(731) CHOMBASLIEV NIKOLA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WCZASY W BUŁGARII.PL

(531) 03.09.04, 03.09.24, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], Zarządzanie nieruchomością, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wy-
cena nieruchomości [finansowa], Ocena nieruchomości [wy-
cena], Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi w zakre-
sie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami 
w majątek nieruchomy, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi wykazów 
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą ziemi, 39 Rezerwowanie podróży, Organizowanie po-
dróży, Rezerwacja miejsc [podróż], Organizowanie podróży 
autobusem, Organizowanie podróży samolotowych, Orga-
nizowanie podróży biznesowych, Planowanie trasy podróży, 
Usługi rezerwowania podróży, Agencje rezerwacji podróży, 
Usługi towarzyszenia podróżnym, Czarterowanie pojazdów 
podróżnych, Rezerwowanie miejsc podróżnych, Rezerwowa-
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nie siedzeń podróżnych, Przewożenie podróżujących auto-
busami, Planowanie podróży, Usługi agencji podróży w za-
kresie podróży biznesowych, Usługi biura podróży związane 
z podróżą omnibusem, Usługi agencji podróży polegające 
na organizowaniu podróży, Usługi agencji podróży w zakre-
sie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi rezerwacji 
podróży turystycznych, Organizowanie podróży i rejsów, 
Usługi w zakresie podróży, Usługi rezerwacji podróży lotni-
czych, Planowanie i organizowanie podróży, Organizacja i re-
zerwacja podróży, Organizowanie transportu i podróży, Usłu-
gi osób towarzyszących podróżnym, Rezerwacja miejsc dla 
podróżnych, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Rezerwa-
cja miejsc na podróż samolotem, Rezerwacja miejsc na po-
dróż autokarem, Rezerwacja miejsc na podróż pociągiem, 
Usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu 
dla podróżnych, Usługi agencyjne obejmujące organizację 
podróży, Usługi rezerwacji wczasów i podróży, Organizowa-
nie wczasów, Usługi w zakresie wczasów zorganizowanych 
związane z planowaniem podróży, Organizacja wycieczek, 
Oprowadzanie wycieczek, Organizowanie wycieczek, Orga-
nizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycie-
czek autokarowych, Usługi pilotów wycieczek, Prowadzenie 
wycieczek, Organizowanie wycieczek zagranicznych, Prowa-
dzenie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizacja wycieczek 
ze zwiedzaniem, Organizowanie wycieczek z przewodni-
kiem, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Organizacja i re-
zerwowanie wycieczek, Usługi w zakresie organizowania 
wycieczek, Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, Usługi re-
zerwacji w zakresie wycieczek, Rezerwowanie podróży i wy-
cieczek wakacyjnych, 41 Publikacja broszur, Usługi publikacji, 
Udostępnianie publikacji on-line, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Publikacja gazet elektronicznych 
online, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(210) 540522 (220) 2022 03 02
(731) PIECHOTA PAWEŁ PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA 

ŻURAWINIEC, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA ŻURAWINIEC

(531) 02.09.15, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 05.03.20, 
24.13.01, 26.01.15, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 44 Usługi wetery-
naryjne.

(210) 540523 (220) 2022 03 02
(731) KOC PIOTR INSTYTUT MEDICUS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MATPANDA

(531) 03.01.15, 03.01.24, 03.01.27, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, 
Kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, 
Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych.

(210) 540532 (220) 2022 03 02
(731) KACPRZAK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOWEDDIN

(531) 02.09.14, 05.05.21, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego 
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych 
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do elek-
tronicznych tablic ogłoszeń, 35 Dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji handlowych za pośred-
nictwem komputerowej bazy danych, Pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Usługi 
pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem profe-
sjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Udostępnianie informacji handlowych, Promowanie 
projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, 38 Świadczenie usług on-line w zakresie tablic 
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie 
pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic 
ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użyt-
kownikami komputerów, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnia-
nie dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie forów 
internetowych online, Udostępnianie komputerowej bazy 
danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, 42 Wynajem przestrzeni pamięciowej na ser-
werach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa 
[PaaS], Hosting platform w Internecie.

(210) 540534 (220) 2022 03 02
(731) KACPRZAK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 02.09.14, 05.05.21, 26.01.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego 
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych 
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do elek-
tronicznych tablic ogłoszeń, 35 Dostarczanie biznesowych 
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji handlowych za pośred-
nictwem komputerowej bazy danych, Pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Usługi 
pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem profe-
sjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Udostępnianie informacji handlowych, Promowanie 
projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, 38 Świadczenie usług on-line w zakresie tablic 
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Udostępnianie on-
-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie 
pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic 
ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użyt-
kownikami komputerów, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnia-
nie dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie forów 
internetowych online, Udostępnianie komputerowej bazy 
danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, 42 Wynajem przestrzeni pamięciowej na ser-
werach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa 
[PaaS], Hosting platform w Internecie.
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Rupin

(540) (znak słowny)
(540) OLMET
(510), (511) 6 Altany konstrukcje z metalu, Armatura metalo-
wa do przewodów do sprężonego powietrza, Balustrady 
metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, 

Barierki ochronne metalowe dla kolei, Baryłki jako beczki me-
talowe, Baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, Belki 
stropowe metalowe, Biały metal, Blacha (Opakowania blasza-
ne z białej), Blokady na koła pojazdów, Boazeria metalowa, 
Bolce metalowe do butów, Bramki wejściowe kołowrotowe, 
Bramy metalowe, Nagrobki z brązu, Brąz jako wyroby arty-
styczne, Łańcuchy dla bydła, Cermetale jako spieki metalo-
wo-ceramiczne, Chlewy metalowe, Cyfry i litery z metali nie-
szlachetnych z wyjątkiem czcionek, Dachowe rynny metalo-
we, Dachówki esówki metalowe, Dachówki metalowe, Po-
krycia dachowe metalowe, Deflektory kominowe metalowe, 
Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, Drob-
ne wyroby metalowe, Druciana tkanina, Drut aluminiowy, 
Drut kolczasty, Drut metalowy z metali nieszlachetnych, Drut 
ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem 
drutu topikowego, Urządzenia do otwierania drzwi nieelek-
tryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Dys-
trybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z meta-
lu, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła sztuki z meta-
li nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwony i dzwonki, 
Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwigary me-
talowe, Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Etykiety 
metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa jako staniol, Folie 
metalowe do zawijania i pakowania, Foremki do lodu meta-
lowe, Formy, Formy odlewnicze metalowe, Gałki jako uchwy-
ty metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gwoździe z szero-
ką główką jako ćwieki, Gzymsy jako formy i odlewy metalo-
we, Gzymsy metalowe, Haki do wieszania kotłów metalowe, 
Haki do wieszania ubrań, metalowe, Harmonijkowe drzwi 
z metalu, Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stosowane 
przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny 
telefoniczne metalowe, Kable metalowe nieelektryczne, Kaj-
danki, Rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, Kapsle 
do butelek metalowe, Kasetki na pieniądze metalowe lub 
niemetalowe, Kasy pancerne, Kasy pancerne metalowe lub 
niemetalowe, Klamki do drzwi metalowe, Klamry jako zaciski 
metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klatki 
metalowe dla dzikich zwierząt, Kłódki, Kolanka do rur meta-
lowe, Kolejki linowe naziemne jako wyposażenie metalowe 
dla nawierzchni, Kołki do ścian, metalowe, Kołki metalowe, 
Kołki metalowe do butów, Kołnierze metalowe, Kominowe 
trzony metalowe, Kominy metalowe, Konstrukcje metalowe, 
Konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownic-
twie, Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Konstrukcje sta-
lowe w budownictwie, Kapsle do korkowania metalowe, 
Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kosze samowy-
ładowcze niemechaniczne metalowe, Kowadła, Kowadła 
przenośne, Kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachet-
nych, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Krany, kurki 
do beczek metalowe, Kratownice [kładki] metalowe, Kratow-
nice metalowe, Kraty metalowe, Krucyfiksy z metali nieszla-
chetnych, inne niż biżuteria, Kształtki rurowe rozgałęzienio-
we metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Liny kolejek 
napowietrznych, Liny metalowe, Liny stalowe, Listwy meta-
lowe, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Lodo-
wiska jako konstrukcje metalowe, Lut twardy (stopy na -), Lut 
ze srebra, Lut ze złota, Drut do lutowania metalowy, Pręty 
do lutowania twarde metalowe, Łańcuchy metalowe, Łańcu-
chy zabezpieczające, metalowe, Kółka samonastawne do łó-
żek metalowe, Łubki jako nakładki stykowe do szyn, Łupki, 
płytki dachowe metalowe jako zaczepy, Łuszczone pręty 
metalowe, Maszty jako słupy metalowe, Maszty ze stali, Ma-
teriały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe do bu-
dowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów 
maszynowych metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewo-
dów rurowych, metalowe, Metalowe bransoletki identyfika-
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cyjne, Metalowe butle jako pojemniki do sprężonego gazu 
lub skroplonego powietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, 
mocowane na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe 
drzwi składane, Metalowe kanistry, Metalowe kątowniki sta-
lowe, Metalowe klipsy do zamykania torebek, Metalowe klu-
cze, Metalowe kołatki do drzwi, Metalowe kosze dachowe 
do użytku w budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Me-
talowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obu-
dowy kominkowe, Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe 
paliki do roślin lub drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalo-
we podziałki jako przegrody, Metalowe pojemniki do wy-
miany oleju, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi 
ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia dachów, 
Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, Me-
talowe rury odpływowe, Metalowe ruszty do kominków, Me-
talowe taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wan-
ny, Metalowe urządzenia do parkowania rowerów, Metalowe 
urządzenia zamykające do drzwi, Metalowe wieszaki na tor-
by, Metalowe wsporniki do mebli, Metalowe zaciski do rur, 
Metalowe zasuwy do drzwi, Drut z miedzi nieizolowany, Pier-
ścienie z miedzi, Kastry metalowe do mieszania zaprawy, Na-
ciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki jako 
pomniki metalowe, Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe 
do butelek, Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalo-
we jako zaciski naprężające, Napinacze taśm metalowych 
jako zaciski naprężające, Zaciski do naprężania, Skrzynki me-
talowe do narzędzi z metalu, Nasadki na laski metalowe, Na-
sadki na liny (chomątka) metalowe, Nasadki pierścieniowe 
na rękojeści [z metalu], Nawijarki niemechaniczne do węży 
giętkich metalowe, Nieelektryczne dzwonki do drzwi z me-
talu, Nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, Nie-
elektryczne urządzenia do zamykania okien, Nity metalowe, 
Nowe srebro, Numery domów nieświecące, metalowe, Obej-
my do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do be-
czek metalowe, Obudowy grobów metalowe, Odrzwia me-
talowe, Ograniczniki drzwiowe metalowe, Ograniczniki me-
talowe, Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okła-
dziny metalowe budowlane, Okładziny metalowe konstruk-
cyjne i budowlane, Okna metalowe, Okna skrzynkowe meta-
lowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi metalowe, 
Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien metalowe, 
Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia metalowe, 
Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe do okien, Oku-
cia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia stosowane w bu-
downictwie, metalowe, Osłony do rur metalowe, Osłony 
drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Palety 
do transportu wewnętrznego metalowe, Palety załadowcze 
metalowe, Palniki metalowe, Panele akustyczne metalowe, 
Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Pierście-
nie gwintowane, Pierścienie metalowe, Platformy prefabry-
kowane metalowe, Platformy wyrzutni rakietowych, metalo-
we, Plomby, uszczelki ołowiane, Płytki metalowe do użytku 
w budownictwie, Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodni-
kowe metalowe, Płyty do drzwi metalowe, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne dystan-
sowe, Podkłady kolejowe, metalowe, Gwoździe, hufnale 
do podków, Podłogi metalowe, Pojemniki (kasety, paki) me-
talowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki 
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojem-
niki metalowe (magazynowanie, transport), Pojemniki na pa-
liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Po-
krycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian w bu-
downictwie, Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki meta-
lowe, Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje 
metalowe, Pręty, słupki ogrodzeniowe metalowe, Progi me-
talowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, Przeno-

śne struktury metalowe, Przewody centralnego ogrzewania, 
metalowe, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej 
i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Pta-
szarnie jako konstrukcje metalowe, Pudełka z metali nieszla-
chetnych, Pułapki na dziką zwierzynę jako sidła, Rolety ze-
wnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe inne niż do ma-
szyn, Ruchome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, 
Rurociągi zasilające metalowe, Przewody rurowe metalowe, 
Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe metalowe, Rygle do kla-
mek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okiennych, Rygle 
okienne metalowe, Obudowy do schodów metalowe, Sejfy, 
elektroniczne, Silosy metalowe, Skrobaczki do obuwia miesz-
czone przed drzwiami, Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe puste, Słupy metalowe, Słupy meta-
lowe jako elementy konstrukcyjne, Słupy ogłoszeniowe me-
talowe, Smarowniczki, Wiązadła do snopów metalowe, Sprę-
żyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nieszlachet-
nych, Stajnie metalowe, Rolety ze stali, Stal lana [staliwo], 
Statuetki z metali nieszlachetnych, Stele nagrobne metalo-
we, Stemple [podpory] metalowe, Stojaki do beczek metalo-
we, Stopnie schodów metalowe, Sufity, metalowe, Sygnaliza-
cja nieświetlna i niemechaniczna metalowa, Szalunki do be-
tonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe, Szkieletowe rusz-
towania metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni z meta-
lu jako konstrukcje, Szkielety metalowe [budownictwo], 
Szklarnie przenośne metalowe, Szyldy metalowe, Szyny me-
talowe, Ścianki z pali, metalowe jako palisady, Pokrycia 
do ścian metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów 
metalowe, Śruby do łączenia przewodów, metalowe, Śruby 
metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice sygnaliza-
cyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki 
identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe], Taśma stalowa, 
Taśmy do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tu-
bingi jako obudowy metalowe, Uliczne kanały ściekowe me-
talowe, Urządzenie odstraszające ptaki poruszane wiatrem, 
metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi jako części schodów 
metalowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalo-
we [budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalo-
we, Wiązadła metalowe, Wiązadła metalowe do celów rolni-
czych Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur 
i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki 
do toreb metalowe, Zamki inne niż elektryczne metalowe, 
Zamki obrotowe do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Za-
mknięcia do pojemników metalowe, Zamknięcia do pude-
łek, metalowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie 
[nieelektryczne], Zasuwy do zamków, Zatrzaski metalowe, 
Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatycz-
ki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalo-
we, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] me-
talowe, Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wo-
dociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe 
materiały do betonu, metalowe, Złącza kabli metalowe [nie-
elektryczne], Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur me-
talowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, meta-
lowe, Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, Za-
ciski naprężające, 7 Betoniarki, Bębny jako części maszyn, 
Brony, Brzeszczoty pił jako części maszyn, Czopy jako części 
maszyn, Czółenka jako części maszyn, Czyszczalnie złożone 
do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie jako części 
maszyn, Dławnice jako części maszyn, Dmuchawy do sprę-
żania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy do sprężania, 
zasysania i transportu ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki 
będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, 
Dynama do rowerów, Dziurkarki jako maszyny, Dźwigi jako 
urządzenia do podnoszenia i wyciągania, Dźwigniki zębatko-
we, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektryczne ma-
szyny i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne 
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otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania 
gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia 
do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia do otwierania 
drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania okien, Elektrycz-
ne urządzenia do spawania, Elektryczne urządzenia do za-
mykania okien, Elektryczne wyciskacze do owoców do ce-
lów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia 
drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych 
[pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory jako 
wyrzutniki, Filtry jako części maszyn lub silników, Filtry 
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Formy 
jako części maszyn, Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, Gal-
wanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne jako części 
maszyn, Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic 
maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią 
gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, 
Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolni-
czych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów 
śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gładziarki 
jako maszyny, Głowice cylindrów do silników, Głowice wier-
tarskie jako części maszyn, Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki 
do nakrętek, Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, 
Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, In-
stalacje do centralnego odkurzania, Instalacje kondensacyj-
ne, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki za-
płonowe, Kabestany, Kable sterownicze do maszyn i silników, 
Kafary jako maszyny, Kalandry, Kamienie młyńskie, Klocki ha-
mulcowe, inne niż do pojazdów, Kolektory wydechowe 
do silników, Koła maszyn, Koła szlifierskie jako części maszyn, 
Kołowrotki [przędzenie], Kołowroty do wyciągania, Kombaj-
ny zbożowe, Kondensatory pary jako części maszyn, Konwer-
tory katalityczne, Konwertory paliwa do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Koparki jednoczerpakowe 
mechaniczne, Kopyta szewskie jako części maszyn, Korbo-
wody do maszyn, motorów i silników, Korby jako części ma-
szyn, Kosiarki, Kosze samowyładowcze mechaniczne, Kotły 
maszynowe parowe, Kowarki, Krajalnice do chleba, Krajalnice 
elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, elektrycz-
ne, Krajarki jako maszyny, Krążki jako części maszyn, Kubki 
udojowe do dojarek, Kultywatory jako maszyny, Kurki spusto-
we, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne jako maszy-
ny, Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Łań-
cuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędo-
we, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż 
do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska jako części maszyn, 
Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, Łożyska 
przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automatycznym smaro-
waniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory przemysłowe jako ma-
szyny, Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe 
koła zamachowe, Maszynowy mechanizm przekładniowy, 
Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny do budowy dróg, Maszy-
ny do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego 
obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Ma-
szyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowa-
nia, Maszyny do glazurowania, Maszyny do grawerowania, 
Maszyny do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Ma-
szyny do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, 
Maszyny do montażu rowerów, Maszyny do mycia ciśnienio-
wego, Maszyny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do na-
noszenia cienkiej warstwy farby, Maszyny do obróbki drew-
na, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny do obróbki skóry, 
Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Ma-
szyny do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny 
do ostrzenia ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do proce-
su pudlarskiego, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny 

do produkcji masła, Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do prze-
twórstwa metali, Maszyny do regulowania i nastawiania, Ma-
szyny do robót ziemnych, Maszyny do smołowania, Maszyny 
do sortowania dla przemysłu, Maszyny do strzyżenia sierści 
u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do ubijania, Ma-
szyny do układania szyn, Maszyny do uprawiania ziemi 
do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania odpadków, Ma-
szyny do uszczelniania do celów przemysłowych, Maszyny 
do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysania powietrza, Ma-
szyny drenarskie, Maszyny i urządzenia do czyszczenia elek-
tryczne, Maszyny kopiące rowy jako pługi, Maszyny kruszące, 
Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężone po-
wietrze, Maszyny podziałowe, Maszyny rolnicze, Maszyny 
rozpylające, Maszyny ssące do celów przemysłowych, Maszy-
ny wirujące, Maszyny wydmuchowe, Maźnice jako części ma-
szyn, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechani-
zmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Miechy 
jako części maszyn, Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery 
elektryczne do celów domowych, Młocarnie, Młotki jako czę-
ści maszyn, Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty 
pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcz-
nie, Młynki do mielenia mąki jako maszyny, Młynki do pie-
przu, inne niż o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domo-
wego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny 
jako maszyny, Młyny odśrodkowe, Narzędzia jako części ma-
szyn, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzę-
dzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Nitownice jako 
maszyny, Noże jako części maszyn, Noże elektryczne, Nożyce 
elektryczne, Obrabiarki, Obudowy jako części maszyn, Obu-
dowy Okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, 
Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony maszyn, Ostrza jako czę-
ści maszyn, Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkami, Pako-
warki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, 
Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pasy do podno-
śników, Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy do silni-
ków, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, 
Pierścienie smarujące jako części maszyn, Pierścienie tłoko-
we, Piły jako maszyny, Piły o napędzie innym niż ręczny, Pi-
stolety jako narzędzia na naboje wybuchowe, Pistolety dozu-
jące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, 
Pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniają-
cej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, 
Płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, Pneumatyczne 
urządzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
Podajniki jako części maszyn, Podajniki taśmy klejącej jako 
maszyny, Podgrzewacze wody jako części maszyn, Podno-
śniki jako dźwigi, Podnośniki jako urządzenia, Podnośniki 
pneumatyczne, Podstawy maszyn jako statywy, Polerki jako 
maszyny i urządzenia elektryczne, Pompy jako części maszyn 
lub silników, Pompy jako maszyny, Pompy basenowe do wy-
twarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji grzewczych, 
Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy 
paliwowe samonastawne, Pompy próżniowe jako maszyny, 
Pompy smarownicze, Postrzygarki jako maszyny, Pralki, Pra-
sownice, Prasy jako maszyny do celów przemysłowych, Prasy 
do paszy, Prasy filtracyjne, Prądnice prądu stałego, Prowadni-
ce do maszyn, Przebijaki dziurkarek, Przeciągarki [ciągarki] 
do metalu, Przecinaki do maszyn, Przecinarki jako obrabiarki, 
Przecinarki łukowe, Przeguby uniwersalne [przeguby Carda-
na], Przekładnie do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż 
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do po-
jazdów lądowych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do po-
jazdów lądowych, Przemysłowe drukarki atramentowe, Prze-
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nośniki, Przesiewacze, Przesiewacze żużlu jako maszyny, 
Przetrząsacze do siana, Przyrządy do polerowania butów, 
elektryczne, Przyrządy do przenoszenia ładunków na po-
duszkach powietrznych, Przyrządy do zasuwania zasłon, ste-
rowane elektrycznie, Rampy załadunkowe, Reduktory ciśnie-
nia jako części maszyn, Regulatory jako części maszyn, Regu-
latory ciśnienia jako części maszyn, Regulatory prędkości 
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, Ro-
boty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, inne niż 
do celów medycznych, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, 
Rozpylacze do ścieków, Rozruszniki nożne do motocykli, Roz-
ruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome schody, Ruro-
we przenośniki pneumatyczne, Separatory para-olej jako 
odolejacze pary, Sieczkarnie, Siewniki jako maszyny, Silniki 
do łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki elektryczne inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Silniki 
na sprężone powietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Silniki parowe, Silniki, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Sita jako maszyny lub części maszyn, Skraplacze po-
wietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie biegów, inne 
niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn 
i silników, Smarownice jako części maszyn, Snopowiązałki, 
Sortownice, Spawarki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki 
do lodówek, Sprężarki doładowujące, Sprężyny [części ma-
szyn], Sprzęgła wałów jako maszyny, Sprzęgła, inne niż 
do pojazdów lądowych, Ssawki do odkurzaczy, Sterowniki 
hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatycz-
ne do silników i maszyn, Stojany jako statory, Stoły do ma-
szyn, Stoły do pił jako części maszyn, Strugarki wzdłużne, 
Suporty jako części maszyn], Suszarki wirowe bez podgrze-
wania, Suwnice pomostowe, Szczotki jako części maszyn, 
Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki prąd-
nic, Szczotki węglowe, Szpule jako części maszyn, Śrubokręty 
elektryczne, Świdry wiertnicze jako części maszyn, Świece 
zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spala-
nia, Świece żarowe do silników Diesla, Taśmy przylepne 
do kół pasowych, Tłoki jako części maszyn lub silników, Tłoki 
do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłu-
miki do silników, Tokarki, Torby do odkurzaczy, Transportery 
pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Tur-
biny, inne niż do pojazdów lądowych, Turbosprężarki, Ubi-
jaczki elektryczne do użytku domowego, Ubijaki elektrycz-
ne, Uchwyty jako części maszyn, Uchwyty do ostrzy jako 
części maszyn, Uchwyty wiertarskie jako części maszyn, 
Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do czyszczenia parowe, 
Urządzenia do malowania, Urządzenia do napowietrzania 
wody, Urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elek-
tryczne, Urządzenia do szypułkowania jako maszyny, Urzą-
dzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wulkanizacji, Urzą-
dzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia do zasilania 
kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania i chwytania 
mułu [maszyny], Urządzenia mechaniczne do nawijania, 
Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczysz-
czeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do zała-
dunku i wyładunku, Urządzenia zapłonowe do silników spali-
nowych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcar-
ki, Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbo-
we, Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały 
rozrządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci, Wcią-
gniki jako wielokrążki, Wentylatory do silników, Węże do od-
kurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory jako maszyny 
do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne elek-
tryczne, Wieszaki jako części maszyn, Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wyciągi jako dźwigi, Wykończar-
ki jako maszyny drogowe, Wytłaczarki, Wytłaczarki jako wal-

carki deseniujące, Zamiatarki drogowe samojezdne, Zawory 
jako części maszyn lub silników, Zawory jako części maszyn, 
Zawory ciśnieniowe jako części maszyn, Zawory klapowe 
jako części maszyn, Zbiorniki wyrównawcze jako części ma-
szyn, Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Złącza uszczelniające jako części 
silników, Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki i snopowią-
załki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, 
Bijaki jako narzędzia, Brzeszczoty do pił jako części narzędzi 
ręcznych, Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki jako narzędzia 
ręczne, Diamenty szklarskie jako części narzędzi ręcznych, 
Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłu-
ta rzeźbiarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka 
do uszczelniania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze numerują-
ce, Dziurkacze rewolwerowe jako narzędzia ręczne, Dźwi-
gnie, Ekspandery jako narzędzia ręczne, Etui na maszynki 
do golenia, Frezy jako narzędzia, Grabie jako narzędzia, Gra-
bie do bunkrów [golf], Grzebienie, zgrzebła jako narzędzia 
ręczne, Grzechotki jako narzędzia ręczne, Gwintownice jako 
narzędzia ręczne, Gwintownice ramkowe pierścieniowe, Har-
puny, Harpuny do łowienia ryb, Igły grawerskie, Imadła, Ima-
dła stołowe jako przyrządy ręczne, Kastety, Kątowniki jako 
narzędzia, Kielnie, Klucze jako narzędzia, Kopaczki jako narzę-
dzia ręczne, Koparki do rowów jako narzędzia ręczne, Kopyta 
szewskie jako narzędzia ręczne, Kosiarki ogrodowe ręczne 
jako narzędzia, Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiral-
ne do warzyw, obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelek-
tryczne, Krajarki do sera, nieelektryczne, Kurki jako narzędzia 
ręczne, Lewarki uruchamiane ręcznie, Łomy, Łopatki [ogrod-
nictwo], Łopaty jako narzędzia, Łyżki, Łyżki, widelce i noże 
stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, Maczety, Maszynki do strzyżenia brody, Maszyn-
ki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne 
i nieelektryczne, Miechy do kominków jako narzędzia ręczne, 
Miecze, Mieszadła do mieszania farb, Młotki jako narzędzia 
ręczne, Młotki awaryjne, Młotki do groszkowania, Młotki 
drewniane jako przyrządy ręczne, Młotki kamieniarskie, Młot-
ki nitownicze jako narzędzia, Młoty kowalskie (dwuręczne), 
Moździerze do tłuczenia jako narzędzia ręczne, Napinacze 
drutu i taśm metalowych [narzędzia ręczne, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew jako 
narzędzia ręczne, Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzę-
dzia do zbierania owoców jako narzędzia ręczne, Narzędzia 
formierskie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Na-
rzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne 
o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcz-
nie, Narzędzia rytownicze jako narzędzia ręczne, Narzędzia 
skrawające jako narzędzia ręczne, Narzędzia ścierne jako 
przyrządy ręczne, Nitownice jako narzędzia ręczne, Noże, 
Noże ceramiczne, Noże do krojenia mięsa, Noże do otwiera-
nia ostryg, Noże do otwierania wina, Noże do pizzy, nieelek-
tryczne, Noże do podcinania kopyt jako narzędzia ręczne, 
Noże do tapet, Noże do usuwania rybich łusek, Noże do wa-
rzyw, Noże kowalskie, Noże kuchenne do obierania, Noże 
myśliwskie, Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce, 
Nożyce ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki do okulizowania roślin, 
Obcinacze do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, Ob-
cinaki do rur jako narzędzia ręczne, Obieraczki do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, 
Obudowy do pił ręcznych, Opielacze ręczne, Oplatarki jako 
narzędzia ręczne, Oprawki do rozwiertaków, Oprawki 
do wierteł jako narzędzia ręczne, Osełki do ostrzenia, Osełki 
do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, Ostrza [narzędzia ręczne], 
Ostrza jako noże do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, 
Otwieracze do puszek nieelektryczne, Pałki policyjne, Paski 
skórzane do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pierścienie do kos, 
Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki jako narzędzia, Pil-
niki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki igło-
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we, Pilśniarki jako narzędzia ręczne, Pilśniarki jako narzędzia, 
Piły jako narzędzia ręczne, Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety 
jako narzędzia ręczne, Pistolety do uszczelniania, Pistolety 
ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Pogrzebacze, 
Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Pompki 
ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcznym, Przebijaki 
jako narzędzia, Przecinacze, Przecinaki jako narzędzia ręczne, 
Przedłużacze do korb do gwintowników, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur jako narzędzia, Przyrządy do cię-
cia rur, Przyrządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, 
Przyrządy do strzyżenia ręczne, Przyrządy do strzyżenia by-
dła, Przyrządy do znakowania żywego inwentarza, Przyrządy 
mące jako narzędzia ręczne, Punktaki jako narzędzia ręczne, 
Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki jako noże, Ręczne krajal-
nice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi 
nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze do wa-
rzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych ręczne, Roz-
wiertaki, Rożki szkutnicze jako marszpikle, Scyzoryki, Sekato-
ry, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skrobaki 
jako narzędzia ręczne, Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe 
jako narzędzia, Stemple do wypalania, Sterylne przyrządy 
do przekłuwania ciała, Strugi, Strugi kątniki, Szable, Szczypce 
do rozdrabniania mięsa, Szczypce do skracania knotów [no-
życzki], Szczypce płaskie, Szczypce, kleszcze, Szmerglowe 
tarcze ścierne, Szpachelki dla artystów, Szpachle jako narzę-
dzia ręczne, Szpachle do mieszania farb, Szpadle jako narzę-
dzia, Szpikulce do lodu, Szpryce do rozpylania środków owa-
dobójczych, Sztylety, Szufelki do monet, Szydła, Śrubokręty, 
nieelektryczne, Świdry, Świdry jako narzędzia ręczne, Świdry 
ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, Tarni-
ki, tarki jako narzędzia ręczne, Tasaki do siekania mięsa ręcz-
ne, Tłuczki jako narzędzia ręczne, Toporki, Topory ciesielskie 
do wycinania gniazda czopa, Topory rzeźnicze, Ubijaki 
do gruntu jako narzędzia, Uchwyty do osełek, Uchwyty 
do pił, Urządzenia do strzyżenia zwierząt jako ręczne przy-
rządy, Urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów roślin, 
Widelce do mięsa, Widełki do pielenia ręczne, Widły jako na-
rzędzia ręczne, Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła jako części 
narzędzi ręcznych, Wiertła do drążenia jako części narzędzi 
ręcznych, Wybijaki, Wyciągarki przewodów ręczne, Wydrąża-
cze do owoców, Wytłaczarki jako narzędzia ręczne, Zaciski 
ciesielskie i bednarskie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, 
Zestawy do manicure, Zestawy do manicure, elektryczne, 
Zestawy do pedicure, Żelazka, Żelazka jako narzędzia ręczne 
nieelektryczne, Żelazka do karbowania [gofrowania], Żelazka 
do wosku jako narzędzia szewskie, Żyletki, 35 Agencje infor-
macji handlowej, Audyt działalności gospodarczej, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Dekoracja wy-
staw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, Marketing ukierunkowany, Maszynopisa-
nie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organizo-
wanie targów handlowych, Outsourcing, Pokazy towarów, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towa-

rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów pie-
karniczych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbin-
gu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie 
dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące 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 
public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 
Usługi umawiania spotkań, Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania 
cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z listami 
prezentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, Wyceny handlowe, Wynajem fotokopiarek, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie 
wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, Usługi umoż-
liwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez internet z: Altany konstrukcje 
z metalu, Armatura metalowa do przewodów do sprężone-
go powietrza, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa 
na drogach metalowe, Barierki ochronne metalowe dla kolei, 
Baryłki jako beczki metalowe, Baseny kąpielowe jako kon-
strukcje metalowe, Belki stropowe metalowe, Biały metal, 
Blacha (Opakowania blaszane z białej, Blokady na koła pojaz-
dów, Boazeria metalowa, Bolce metalowe do butów, Bramki 
wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Nagrobki z brązu, 
Brąz jako wyroby artystyczne, Łańcuchy dla bydła, Cermetale 
jako spieki metalowo-ceramiczne, Chlewy metalowe, Cyfry 
i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, Da-
chowe rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Da-
chówki metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Deflektory 
kominowe metalowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stop-
niami metalowymi, Drobne wyroby metalowe, Druciana tka-
nina, Drut aluminiowy, Drut kolczasty, Drut metalowy z me-
tali nieszlachetnych, Drut ze stali, Drut ze stopów metali nie-
szlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego, Urządzenia 
do otwierania drzwi nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi 
wahadłowe metalowe, Dystrybutory woreczków na psie od-
chody, mocowane, z metalu, Dysze, końcówki wylotowe 
z metalu, Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla 
zwierząt, Dzwony i dzwonki, Dźwiękoszczelne budki z meta-
lu, przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany, siatki przeciw 
owadom metalowe, Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, 
Folia cynowa jako staniol, Folie metalowe do zawijania i pa-
kowania, Foremki do lodu metalowe, Formy, Formy odlewni-
cze metalowe, Gałki jako uchwyty metalowe, Groby metalo-
we, Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką jako ćwieki, 
Gzymsy jako formy i odlewy metalowe, Gzymsy metalowe, 
Haki do wieszania kotłów metalowe, Haki do wieszania 
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ubrań, metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Kabiny ką-
pielowe metalowe, Kabiny stosowane przy malowaniu 
za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny telefoniczne meta-
lowe, Kable metalowe nieelektryczne, Kajdanki, Rury rozga-
łęźne do kanalizacji metalowe, Kapsle do butelek metalowe, 
Kasetki na pieniądze metalowe lub niemetalowe, Kasy pan-
cerne, Kasy pancerne metalowe lub niemetalowe, Klamki 
do drzwi metalowe, Klamry jako zaciski metalowe, Klamry 
pasów maszynowych, metalowe, Klatki metalowe dla dzikich 
zwierząt, Kłódki, Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe na-
ziemne jako wyposażenie metalowe dla nawierzchni, Kołki 
do ścian, metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do bu-
tów, Kołnierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Komi-
ny metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe 
jako szkielety ramowe w budownictwie, Konstrukcje nośne 
szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe w budownictwie, 
Kapsle do korkowania metalowe, Kostka brukowa metalowa, 
Kosze metalowe, Kosze samowyładowcze niemechaniczne 
metalowe, Kowadła, Kowadła przenośne, Kółka metalowe 
do kluczy, z metali nieszlachetnych, Kółka samonastawne 
do mebli metalowe, Krany, kurki do beczek metalowe, Kra-
townice [kładki] metalowe, Kratownice metalowe, Kraty me-
talowe, Krucyfiksy z metali nieszlachetnych, inne niż biżute-
ria, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule stalo-
we, Kurniki metalowe, Liny kolejek napowietrznych, Liny 
metalowe, Liny stalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowa-
ne metalowe dla budownictwa, Lodowiska jako konstrukcje 
metalowe, Lut twardy (stopy na - ), Lut ze srebra, Lut ze złota, 
Drut do lutowania metalowy, Pręty do lutowania twarde me-
talowe, Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, me-
talowe, Kółka samonastawne do łóżek metalowe, Łubki jako 
nakładki stykowe do szyn, Łupki, płytki dachowe metalowe 
jako zaczepy, Łuszczone pręty metalowe, Maszty jako słupy 
metalowe, Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalo-
we, Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, 
Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Materia-
ły zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, Materia-
ły zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, Metalo-
we bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle jako pojem-
niki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Meta-
lowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe 
drzwi pancerne, Metalowe drzwi składane, Metalowe kani-
stry, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe klipsy do zamy-
kania torebek, Metalowe klucze, Metalowe kołatki do drzwi, 
Metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, Me-
talowe maszty flagowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, 
ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Metalowe 
opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub drzew, Me-
talowe płytki ścienne, Metalowe podziałki jako przegrody, 
Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia 
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
Metalowe pokrycia dachów, Metalowe rampy dla pojazdów, 
Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływowe, Meta-
lowe ruszty do kominków, Metalowe taborety ze schodkiem, 
Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia do par-
kowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające 
do drzwi, Metalowe wieszaki na torby, Metalowe wsporniki 
do mebli, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasuwy 
do drzwi, Drut z miedzi nieizolowany, Pierścienie z miedzi, 
Kastry metalowe do mieszania zaprawy, Naciągi pasów, me-
talowe, Nadproża metalowe, Nagrobki jako pomniki metalo-
we, Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, Na-
krętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe jako zaciski 
naprężające, Napinacze taśm metalowych jako zaciski naprę-
żające, Zaciski do naprężania, Skrzynki metalowe do narzędzi 
z metalu, Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny (cho-
mątka) metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z me-

talu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, 
Nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, Nieelektryczne 
urządzenia do otwierania okien, Nieelektryczne urządzenia 
do zamykania okien, Nity metalowe, Nowe srebro, Numery 
domów nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia 
ładunków, metalowe, Obręcze do beczek metalowe, Obudo-
wy grobów metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki 
drzwiowe 35 metalowe, Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia 
metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe bu-
dowlane, Okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, 
Okna metalowe, Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjo-
we metalowe, Okucia do drzwi metalowe, Okucia do łóżek 
metalowe, Okucia do trumien metalowe, Okucia drzwiowe 
(ozdobne) metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe 
do mebli, Okucia metalowe do okien, Okucia okienne 
(ozdobne), metalowe, Okucia stosowane w budownictwie, 
metalowe, Osłony do rur metalowe, Osłony drzew, metalo-
we, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Palety do transportu we-
wnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyj-
ne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, 
Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, 
Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczel-
ki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, 
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, 
Płyty do drzwi metalowe, Płyty metalowe, Płyty pamiątkowe 
metalowe, Podkładki regulacyjne dystansowe, Podkłady ko-
lejowe, metalowe, Gwoździe, hufnale do podków, Podłogi 
metalowe, Pojemniki (kasety, paki) metalowe, Pojemniki 
do pakowania metalowe, Pojemniki do przechowywania 
kwasów metalowe, Pojemniki do sprężonego gazu lub skro-
plonego powietrza metalowe, Pojemniki metalowe (maga-
zynowanie, transport), Pojemniki na paliwo płynne metalo-
we, Pojemniki pływające metalowe, Pokrycia dachów, meta-
lowe, Pokrycia metalowe ścian w budownictwie, Pokrywy 
do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Posrebrzane stopy 
cyny, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty, słupki 
ogrodzeniowe metalowe, Progi metalowe, Prowadnice 
do drzwi przesuwnych z metalu, Przenośne struktury meta-
lowe, Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Prze-
wody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
Przewody wodociągowe, metalowe, Ptaszarnie jako kon-
strukcje metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych, Pułapki 
na dziką zwierzynę jako sidła, Rolety zewnętrzne metalowe, 
Rolki, bloki metalowe inne niż do maszyn, Ruchome metalo-
we schody pokładowe dla pasażerów, Rurociągi zasilające 
metalowe, Przewody rurowe metalowe, Rury i rurki ze stali, 
Rury ściekowe metalowe, Rygle do klamek, zasuw, metalo-
we, Rygle do zasuw okiennych, Rygle okienne metalowe, 
Obudowy do schodów metalowe, Sejfy, elektroniczne, Silosy 
metalowe, Skrobaczki do obuwia mieszczone przed drzwia-
mi, Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalo-
we puste, Słupy metalowe, Słupy metalowe jako elementy 
konstrukcyjne, Słupy ogłoszeniowe metalowe, Smarownicz-
ki, Wiązadła do snopów metalowe, Sprężyny [drobnica meta-
lowa], Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, 
Rolety ze stali, Stal lana [staliwo], Statuetki z metali nieszla-
chetnych, Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] me-
talowe, Stojaki do beczek metalowe, Stopnie schodów meta-
lowe, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna i niemecha-
niczna metalowa, Szalunki do betonu metalowe, Szczęki 
imadeł metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkie-
lety konstrukcyjne cieplarni z metalu jako konstrukcje, Szkie-
lety metalowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalo-
we, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki z pali, metalo-
we jako palisady, Pokrycia do ścian metalowe [budownic-
two], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łączenia 
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przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyj-
ne metalowe, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i nieme-
chaniczne metalowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, 
Tace metalowe], Taśma stalowa, Taśmy do związywania me-
talowe, Trampoliny metalowe, Tubingi jako obudowy meta-
lowe, Uliczne kanały ściekowe metalowe, Urządzenie odstra-
szające ptaki poruszane wiatrem, metalowe, Uszczelki meta-
lowe, Wangi jako części schodów metalowe, Wanienki dla 
ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wia-
trowskazy [kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, 
Wiązadła metalowe do celów rolniczych Wsporniki metalo-
we dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Zamki 
do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, Zamki 
inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe do okien 
metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników 
metalowe, Zamknięcia do pudełek, metalowe, Zamknięcia 
drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy 
do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, 
Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Zawiasy 
drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki z metalu, 
Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory do rur 
drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, 
Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe materiały do betonu, me-
talowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza meta-
lowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe 
nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne 
[pławy] nieświecące metalowe, Zaciski naprężające, Beto-
niarki, Bębny jako części maszyn, Brony, Brzeszczoty pił jako 
części maszyn, Czopy jako części maszyn, Czółenka jako czę-
ści maszyn, Czyszczalnie złożone do ziaren, Dezyntegratory, 
Diamenty szklarskie jako części maszyn, Dławnice jako części 
maszyn, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu 
gazu, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, 
Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne 
niż do automatów do gier, Dynama do rowerów, Dziurkarki 
jako maszyny, Dźwigi jako urządzenia do podnoszenia i wy-
ciągania, Dźwigniki zębatkowe, Elektrody do urządzeń spa-
walniczych, Elektryczne maszyny i urządzenia do polerowa-
nia woskiem, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne 
przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, 
Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne 
urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia 
do otwierania okien, Elektryczne urządzenia do spawania, 
Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elektryczne wy-
ciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, 
Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki 
do tworzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Ety-
kieciarki, Eżektory jako wyrzutniki, Filtry jako części maszyn 
lub silników, Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, 
do silników, Formy jako części maszyn, Frezarki, Galwaniza-
cyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki konden-
sacyjne jako części maszyn, Gaźniki, Gąsienice gumowe bę-
dące częścią gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gu-
mowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunko-
wo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe będące częścią gą-
sienic maszyn rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią 
gąsienic pługów śnieżnych, Generatory elektryczności, Gię-
tarki, Gładziarki jako maszyny, Głowice cylindrów do silników, 
Głowice wiertarskie jako części maszyn, Grabie do zgrabia-
rek, Gwinciarki do nakrętek, Hydrauliczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania 
okien, Hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, Hydrau-
liczne zamknięcia drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, 
Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego odkurzania, In-
stalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czysz-
czenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable sterownicze 
do maszyn i silników, Kafary jako maszyny, Kalandry, Kamie-

nie młyńskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Ko-
lektory wydechowe do silników, Koła maszyn, Koła szlifier-
skie jako części maszyn, Kołowrotki [przędzenie], Kołowroty 
do wyciągania, Kombajny zbożowe, Kondensatory pary jako 
części maszyn, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki 
jednoczerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie jako części 
maszyn, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby 
jako części maszyn, Kosiarki, Kosze samowyładowcze me-
chaniczne, Kotły maszynowe parowe, Kowarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, Krajarki jako maszyny, Krążki jako 
części maszyn, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory jako 
maszyny, Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance 
termiczne jako maszyny, Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki 
do lutowania], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], 
Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża 
silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska 
jako części maszyn, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łoży-
ska kulkowe, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska 
z automatycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipula-
tory przemysłowe jako maszyny, Maselnice, Maszynki do sie-
kania mięsa, Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy me-
chanizm przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny 
do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kolejowych, 
Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkie-
go wycinania skóry, Maszyny do drukowania na cienkiej bla-
sze, Maszyny do filtrowania, Maszyny do glazurowania, Ma-
szyny do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny 
do kędzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do mi-
neralizacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Ma-
szyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do naciągu rakiet 
do tenisa, Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, 
Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, 
Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszy-
ny do obróbki tytoniu, Maszyny do oplatania, Maszyny 
do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszyny do piele-
nia, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny do produk-
cji bitumu, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produk-
cji sznurka, Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, 
Maszyny do przetwórstwa metali, Maszyny do regulowania 
i nastawiania, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny do smo-
łowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny 
do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Ma-
szyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów prze-
mysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wy-
sysania powietrza, Maszyny drenarskie, Maszyny i urządzenia 
do czyszczenia elektryczne, Maszyny kopiące rowy jako płu-
gi, Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Ma-
szyny na sprężone powietrze, Maszyny podziałowe, Maszyny 
rolnicze, Maszyny rozpylające, Maszyny ssące do celów prze-
mysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny wydmuchowe, Maź-
nice jako części maszyn, Mechaniczne podajniki paszy dla 
zwierząt, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Miechy jako części maszyn, Miechy do kuźni, Mie-
szalniki, Miksery elektryczne do celów domowych, Młockar-
nie, Młotki jako części maszyn, Młoty dźwigniowe, Młoty 
elektryczne, Młoty pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż 
obsługiwane ręcznie, Młynki do mielenia mąki jako maszyny, 
Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, Młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, 
elektryczne, Młyny jako maszyny, Młyny odśrodkowe, Narzę-
dzia jako części maszyn, Narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, 
Nitownice jako maszyny, Noże jako części maszyn, Noże elek-
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tryczne, Nożyce elektryczne, Obrabiarki, Obudowy jako czę-
ści maszyn, Obudowy Okładziny szczęk hamulca, inne niż 
do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony maszyn, 
Ostrza jako części maszyn, Ostrza do kosiarek, Ostrza 
do sieczkami, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki ga-
zowe do lutowania, Paski klinowe do silników, Pasy do ma-
szyn, Pasy do podnośników, Pasy do prądnic, Pasy do prze-
nośników, Pasy do silników, Pierścienie o kulistej powierzchni 
roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące jako części maszyn, 
Pierścienie tłokowe, Piły jako maszyny, Piły o napędzie innym 
niż ręczny, Pistolety jako narzędzia na naboje wybuchowe, 
Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe 
do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłaczania 
masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojaz-
dów, Pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, Pneu-
matyczne urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne 
urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne urządzenia 
do zamykania okien, Podajniki jako części maszyn, Podajniki 
taśmy klejącej jako maszyny, Podgrzewacze wody jako części 
maszyn, Podnośniki jako dźwigi, Podnośniki jako urządzenia, 
Podnośniki pneumatyczne, Podstawy maszyn jako statywy, 
Polerki jako maszyny i urządzenia elektryczne, Pompy jako 
części maszyn lub silników, Pompy jako maszyny, Pompy ba-
senowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji 
grzewczych, Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrod-
kowe, Pompy paliwowe samonastawne, Pompy próżniowe 
jako maszyny, Pompy smarownicze, Postrzygarki jako maszy-
ny, Pralki, Prasownice, Prasy jako maszyny do celów przemy-
słowych, Prasy do paszy, Prasy filtracyjne, Prądnice prądu 
stałego, Prowadnice do maszyn, Przebijaki dziurkarek, Prze-
ciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Przeci-
narki jako obrabiarki, Przecinarki łukowe, Przeguby uniwersal-
ne [przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn, Przekładnie 
redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie zę-
bate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie, inne niż 
do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowe-
go, inne niż do pojazdów lądowych, Przemysłowe drukarki 
atramentowe, Przenośniki, Przesiewacze, Przesiewacze żużlu 
jako maszyny, Przetrząsacze do siana, Przyrządy do polero-
wania butów, elektryczne, Przyrządy do przenoszenia ładun-
ków na poduszkach powietrznych, Przyrządy do zasuwania 
zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy załadunkowe, Reduk-
tory ciśnienia jako części maszyn, Regulatory jako części ma-
szyn, Regulatory ciśnienia jako części maszyn, Regulatory 
prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elek-
trycznych, Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty przemy-
słowe, inne niż do celów medycznych, Rozdrabniarki ku-
chenne, elektryczne, Rozpylacze do ścieków, Rozruszniki 
nożne do motocykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodni-
ki, Ruchome schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, 
Separatory para-olej jako odolejacze pary, Sieczkarnie, Siew-
niki jako maszyny, Silniki do łodzi, Silniki do poduszkowców, 
Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki 
hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Silniki napędo-
we, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, inne niż 
do pojazdów lądowych, Sita jako maszyny lub części ma-
szyn, Skraplacze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, 
Skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie 
korbowe do maszyn i silników, Smarownice jako części ma-
szyn, Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawarki 
łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprężarki doładowujące, 
Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wałów jako maszyny, 
Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Ssawki do odku-
rzaczy, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterow-
niki pneumatyczne do silników i maszyn, Stojany jako statory, 

Stoły do maszyn, Stoły do pił jako części maszyn, Strugarki 
wzdłużne, Suporty jako części maszyn], Suszarki wirowe bez 
podgrzewania, Suwnice pomostowe, Szczotki jako części 
maszyn, Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, 
Szczotki prądnic, Szczotki węglowe, Szpule jako części ma-
szyn, Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze jako części 
maszyn, Świece zapłonowe do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Świece żarowe do silników Diesla, Ta-
śmy przylepne do kół pasowych, Tłoki jako części maszyn 
lub silników, Tłoki do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tło-
ki do silników, Tłumiki do silników, Tokarki, Torby do odkurza-
czy, Transportery pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne, Tur-
biny wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, Tur-
bosprężarki, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
Ubijaki elektryczne, Uchwyty jako części maszyn, Uchwyty 
do ostrzy jako części maszyn, Uchwyty wiertarskie jako czę-
ści maszyn, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do czysz-
czenia parowe, Urządzenia do malowania, Urządzenia do na-
powietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkietów 
woskiem, elektryczne, Urządzenia do szypułkowania jako 
maszyny, Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wul-
kanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia mechaniczne 
do nawijania, Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia prze-
ciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia przeładun-
kowe do załadunku i wyładunku, Urządzenia zapłonowe 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Walcarki, 
Walce walcarki, Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, 
Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Wały rozrządcze do silników pojazdów, Wciągarki 
do sieci, Wciągniki jako wielokrążki, Wentylatory do silników, 
Węże do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory 
jako maszyny do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki 
ręczne elektryczne, Wieszaki jako części maszyn, Wirówki 
do mleka/śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne 
koła, inne niż do pojazdów lądowych, Wyciągi jako dźwigi, 
Wykończarki jako maszyny drogowe, Wytłaczarki, Wytłaczar-
ki jako walcarki deseniujące, Zamiatarki drogowe samojezd-
ne, Zawory jako części maszyn lub silników, Zawory jako czę-
ści maszyn, Zawory ciśnieniowe jako części maszyn, Zawory 
klapowe jako części maszyn, Zbiorniki wyrównawcze jako 
części maszyn, Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Złącza uszczelniające 
jako części silników, Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki 
i snopowiązałki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 
Bagnety, Bijaki jako narzędzia, Brzeszczoty do pił jako części 
narzędzi ręcznych, Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki jako 
narzędzia ręczne, Diamenty szklarskie jako części narzędzi 
ręcznych, Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamie-
niarskie, Dłuta rzeźbiarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], 
Dłutka do uszczelniania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze nu-
merujące, Dziurkacze rewolwerowe jako narzędzia ręczne, 
Dźwignie, Ekspandery jako narzędzia ręczne, Etui na ma-
szynki do golenia, Frezy jako narzędzia, Grabie jako narzę-
dzia, Grabie do bunkrów [golf], Grzebienie, zgrzebła jako na-
rzędzia ręczne, Grzechotki jako narzędzia ręczne, Gwintowni-
ce jako narzędzia ręczne, Gwintownice ramkowe pierścienio-
we, Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Igły grawerskie, Ima-
dła, Imadła stołowe jako przyrządy ręczne, Kastety, Kątowniki 
jako narzędzia, Kielnie, Klucze jako narzędzia, Kopaczki jako 
narzędzia ręczne, Koparki do rowów jako narzędzia ręczne, 
Kopyta szewskie jako narzędzia ręczne, Kosiarki ogrodowe 
ręczne jako narzędzia, Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice 
spiralne do warzyw, obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nie-
elektryczne, Krajarki do sera, nieelektryczne, Kurki jako narzę-
dzia ręczne, Lewarki uruchamiane ręcznie, Łomy, Łopatki 
[ogrodnictwo], Łopaty jako narzędzia, Łyżki, Łyżki, widelce 
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i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stołowe z two-
rzyw sztucznych, Maczety, Maszynki do strzyżenia brody, Ma-
szynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektrycz-
ne i nieelektryczne, Miechy do kominków jako narzędzia ręcz-
ne, Miecze, Mieszadła do mieszania farb, Młotki jako narzędzia 
ręczne, Młotki awaryjne, Młotki do groszkowania, Młotki drew-
niane jako przyrządy ręczne, Młotki kamieniarskie, Młotki ni-
townicze jako narzędzia, Młoty kowalskie (dwuręczne), Moź-
dzierze do tłuczenia jako narzędzia ręczne, Napinacze drutu 
i taśm metalowych [narzędzia ręczne, Narzędzia do skórowa-
nia zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew jako narzędzia 
ręczne, Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia do zbie-
rania owoców jako narzędzia ręczne, Narzędzia formierskie, 
Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia ręczne 
do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie, Narzędzia 
rytownicze jako narzędzia ręczne, Narzędzia skrawające jako 
narzędzia ręczne, Narzędzia ścierne jako przyrządy ręczne, Ni-
townice jako narzędzia ręczne, Noże, Noże ceramiczne, Noże 
do krojenia mięsa, Noże do otwierania ostryg, Noże do otwie-
rania wina, Noże do pizzy, nieelektryczne, Noże do podcinania 
kopyt jako narzędzia ręczne, Noże do tapet, Noże do usuwania 
rybich łusek, Noże do warzyw, Noże kowalskie, Noże kuchen-
ne do obierania, Noże myśliwskie, Noże ogrodnicze do przyci-
nania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki 
do okulizowania roślin, Obcinacze do paznokci elektryczne 
lub nieelektryczne, Obcinaki do rur jako narzędzia ręczne, 
Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, Obsługiwane 
ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcznych, Opielacze 
ręczne, Oplatarki jako narzędzia ręczne, Oprawki do rozwierta-
ków, Oprawki do wierteł jako narzędzia ręczne, Osełki 
do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, Ostrza 
[narzędzia ręczne], Ostrza jako noże do strugów, Ostrza nożyc, 
Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze do puszek nieelektryczne, Pałki 
policyjne, Paski skórzane do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pier-
ścienie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki jako 
narzędzia, Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, 
Pilniki igłowe, Pilśniarki jako narzędzia ręczne, Pilśniarki jako na-
rzędzia, Piły jako narzędzia ręczne, Piły kabłąkowe, Pincety, Pi-
stolety jako narzędzia ręczne, Pistolety do uszczelniania, Pisto-
lety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Pogrzebacze, 
Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Pompki 
ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcznym, Przebijaki jako 
narzędzia, Przecinacze, Przecinaki jako narzędzia ręczne, Prze-
dłużacze do korb do gwintowników, Przycinacze do drzew, 
Przycinarki do rur jako narzędzia, Przyrządy do cięcia rur, Przy-
rządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do strzyżenia ręczne, Przyrządy do strzyżenia bydła, Przyrządy 
do znakowania żywego inwentarza, Przyrządy mące jako na-
rzędzia ręczne, Punktaki jako narzędzia ręczne, Rączki do na-
rzędzi ręcznych, Rębaki jako noże, Ręczne krajalnice do wa-
rzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Rękojeści 
kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze do warzyw, Rozpylacze 
do środków owadobójczych ręczne, Rozwiertaki, Rożki szkut-
nicze jako marszpikle, Scyzoryki, Sekatory, Sierpaki, Skalpele 
do użytku hobbystycznego, Skrobaki jako narzędzia ręczne, 
Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe jako narzędzia, Stemple 
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Strugi, 
Strugi kątniki, Szable, Szczypce do rozdrabniania mięsa, 
Szczypce do skracania knotów [nożyczki], Szczypce płaskie, 
Szczypce, kleszcze, Szmerglowe tarcze ścierne, Szpachelki dla 
artystów, Szpachle jako narzędzia ręczne, Szpachle do miesza-
nia farb, Szpadle jako narzędzia, Szpikulce do lodu, Szpryce 
do rozpylania środków owadobójczych, Sztylety, Szufelki 
do monet, Szydła, Śrubokręty, nieelektryczne, Świdry, Świdry 
jako narzędzia ręczne, Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [to-
czaki], narzędzia ręczne, Tarniki, tarki jako narzędzia ręczne, 

Tasaki do siekania mięsa ręczne, Tłuczki jako narzędzia ręcz-
ne, Toporki, Topory ciesielskie do wycinania gniazda czopa, 
Topory rzeźnicze, Ubijaki do gruntu jako narzędzia, Uchwyty 
do osełek, Uchwyty do pił, Urządzenia do strzyżenia zwie-
rząt jako ręczne przyrządy, Urządzenia ręczne do zwalczania 
pasożytów roślin, Widelce do mięsa, Widełki do pielenia 
ręczne, Widły jako narzędzia ręczne, Wiertarki ręczne pier-
siowe, Wiertła jako części narzędzi ręcznych, Wiertła do drą-
żenia jako części narzędzi ręcznych, Wybijaki, Wyciągarki 
przewodów ręczne, Wydrążacze do owoców, Wytłaczarki 
jako narzędzia ręczne, Zaciski ciesielskie i bednarskie, Zalotki 
do rzęs, Zestawy do golenia, Zestawy do manicure, Zestawy 
do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicure, Żelazka, Że-
lazka jako narzędzia ręczne nieelektryczne, Żelazka do kar-
bowania [gofrowania], Żelazka do wosku jako narzędzia 
szewskie, Żyletki.

(210) 540543 (220) 2022 03 03
(731) NEAT MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Planeat
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Mięso i wyroby 
mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłusz-
cze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywa-
ry, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, Jaja ptasie i produkty 
z jaj, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa, 
35 Usługi sprzedaży substytutów mięsa, Usługi sprzeda-
ży substytutów mięsa na bazie warzyw, Usługi sprzedaży 
przetworzonych owoców, grzybów, warzyw i nasion roślin 
strączkowych, Usługi sprzedaży substytutów nabiału, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi sprzedaży mięsa, Usługi 
sprzedaży nabiału.

(210) 540544 (220) 2022 03 02
(731) BANASZAK AGATA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZMA PRACOWNIA

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki, Torebki damskie, Torebki na biodra 
[nerki], Skórzane torebki, Torby na pas i na biodra [nerki], To-
rebki do przewieszenia przez ramię, Saszetki biodrowe, Paski 
naramienne, Paski do torebek na ramie, Małe plecaki, Torebki 
modułowe, Torebki-worki, Klapki do torebek.

(210) 540545 (220) 2022 03 03
(731) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SL 70
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier 
do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, 
Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru 
na paznokciach, Lakiery nawierzchniowe do paznokci.
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(210) 540546 (220) 2022 03 03
(731) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SL 90
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier 
do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, 
Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru 
na paznokciach, Lakiery nawierzchniowe do paznokci.

(210) 540547 (220) 2022 03 03
(731) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SL 120
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier 
do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, 
Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru 
na paznokciach, Lakiery nawierzchniowe do paznokci.

(210) 540548 (220) 2022 03 02
(731) BRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRK BIURO ROZLICZEŃ KIEROWCÓW

(531) 18.01.08, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Sporządzanie rapor-
tów biznesowych, Sporządzanie dokumentów, Doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo związane z audytem, 
Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
ryzykiem, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie podróży służbowych, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 
36 Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 39 Doradz-
two w zakresie podróży, Organizowanie transportu, 45 Do-
radztwo prawne, Audyty zgodności z prawem, Doradztwo 
w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy.

(210) 540549 (220) 2022 03 03
(731) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SL 110
(510), (511) 3 Żel do paznokci, Kosmetyki w formie żeli, Lakier 
do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, 
Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru 
na paznokciach, Lakiery nawierzchniowe do paznokci.

(210) 540550 (220) 2022 03 02
(731) OSUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OSUSZ.PL

(531) 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi: wynajem urządzeń do osuszania, 
osuszanie budynków, lokalizacja wycieków, ozonowanie, od-
grzybianie.

(210) 540551 (220) 2022 03 02
(731) GRYNKIEWICZ-TARNOWSKA EWA, GRYNKIEWICZ 

MARCIN CENTRUM DOBREGO SMAKU SPÓŁKA 
CYWILNA, Ostróda

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOXY SZCZĘŚCIA

(531) 05.03.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 
29.01.14

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi cateringowe.

(210) 540569 (220) 2022 03 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowny)
(540) NIEBIESKA REWOLUCJA – AZOT PROSTO 

Z POWIETRZA!
(510), (511) 1 Bakteriocydy [inne niż do użytku medycznego 
i weterynaryjnego], Chemikalia do użytku w powlekaniu na-
sion rolniczych [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
środki przeciwpasożytnicze], Kultury bakteriologiczne [inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], Mikroorgani-
zmy do stymulacji wzrostu roślin, Nawozy, Nawozy azotowe, 
Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne stosowane do ob-
róbki nasion, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatnia-
nia gleby, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do gleby, Nawozy 
do roślin, Nawozy i użyźniacze, Nawozy mieszane, Nawozy 
mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy organiczne, Nawozy 
użyźniające glebę, Nawozy zawierające związki azotu, Na-
wóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie 
ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści stosowany na ro-
ślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nieorganiczne 
nawozy, Odżywki dla roślin, Płynne nawozy, Podwójny lub 
potrójny superfosfat [nawóz], Powłoki do nasion [nawóz], 
Preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, Prepa-
raty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, Preparaty 
bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, Preparaty bakte-
riologiczne, inne niż do celów medycznych i weterynaryj-
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nych, Preparaty bakteryjne, inne niż do celów medycznych 
i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów rolniczych, 
Preparaty bakteryjne do użytku w leśnictwie, Preparaty bak-
teryjne do użytku w ogrodnictwie, Preparaty bakteryjne, 
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Prepa-
raty do nawożenia, Preparaty do odżywiania gleby, Prepa-
raty do odżywiania gleby [inne niż sterylizujące], Preparaty 
do regulacji wzrostu roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, 
Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla 
roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiają-
ce kondycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, 
Produkty bakteryjne [inne niż do celów medycznych i we-
terynaryjnych], Produkty mineralne do użytku w hodowli ro-
ślin, Regulatory wzrostu dla roślin, Regulatory wzrostu roślin, 
Substancje do pobudzania wzrostu roślin, Substancje do po-
prawy stanu gleby, Substancje do regulacji wzrostu roślin, 
Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku 
w rolnictwie, Substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, Środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom], Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki 
chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne 
do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbi-
cydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki che-
miczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne 
niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środ-
ki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Środki chemicz-
ne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, Środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w ogrodnic-
twie, Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku 
w rolnictwie, Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do regulacji wzrostu roślin 
z mikroorganizmami, Środki do uzdatniania gleby do celów 
ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby do celów rolni-
czych, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzro-
stu produktów ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, Środki do wspo-
magania wzrostu roślin, Środki do wspomagania wzrostu ro-
ślin z mikroorganizmami, Środki poprawiające glebę, Środki 
poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], Środki popra-
wiające kondycję gleby, Środki wzmacniające dla roślin, 
Środki zabezpieczające dla roślin, Środki zwiększające plony 
upraw, Preparaty do użyźniania gleby, 5 Fungicydy, Herbicy-
dy, Insektycydy, Preparaty do zwalczania insektów, Prepara-
ty do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze, Preparaty 
i artykuły do tępienia szkodników, Pestycydy, Środki do nisz-
czenia robactwa, grzybobójcze i chwastobójcze, Środki grzy-
bobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, Preparaty do stery-
lizacji gleby, Środki do tępienia larw, Preparaty chemiczne 
do zwalczania mącznika zbożowego, Środki do tępienia 
ślimaków, Preparaty do usuwania śnieci zbożowej, Środki 
grzybobójcze, Środki owadobójcze, Preparaty do steryli-
zacji gleby, 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Analizy od-
bioru reklamy, Dostarczanie biznesowych informacji marke-
tingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Mar-
keting dotyczący promocji, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Marketing telefoniczny, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 

Promocja sprzedaży, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Publikacja 
treści reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów re-
klamowych, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama online za pośrednictwem komputero-
wej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Udzielanie informacji do-
tyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu 
rolniczego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemi-
kaliami do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnic-
twie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usłu-
gi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi reklamowe za pośrednictwem In-
ternetu, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, 
wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
oraz poprzez ofertę bezpośrednią środków chemicznych 
do stosowania w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, Usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie 
targów i wystaw handlowych.

(210) 540576 (220) 2022 03 03
(731) DOMUS ADAM CHROMIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DOMUS

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Udostępnianie katalogów [spisów] informacji 
handlowych online w Internecie, Opracowywanie katalo-
gów, spisów w celu publikacji w Internecie, Dystrybucja pro-
spektów i próbek, Reklama, Prognozowanie wydarzeń go-
spodarczych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży 
online, następujących towarów: gniazdka elektryczne, elek-
tryczne wyłączniki oświetleniowe, elektryczne wyłączniki 
przyciskowe, oprawy oświetleniowe, styczniki termiczne, 
przekaźniki, kable elektryczne, przewody elektryczne izolo-
wane, instalacje odgromowe, modułowe narzędzia [maszy-
ny], lampy stojące, lampy halogenowe, lampy LED, lampy 
wiszące, instalacje elektryczne, szafy, złączki, transformato-
ry, halogeny, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, żarówki 
oświetleniowe, żarówki LED, Usługi sprzedaży detalicznej 
oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, następujących 
towarów: urządzenia pomiarowe, narzędzia, wiązki kablowe, 
bezpieczniki elektryczne, przemysłowe oprawy oświetlenio-
we, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ogrodowe, oświe-
tlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufito-
we typu downlight, oświetlenie kopułowe do mebli, lampki 
nocne, lampki biurkowe, listwy świetlne, lampy podłogowe, 
elektroniczne zasilacze, lampy UV nie do stosowania w me-
dycynie, ozdoby świąteczne [oświetlenie], przenośne lam-
py [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetlenio-
we], latarki, klosze do lamp [kominki], abażury, przejściówki 
do kabli, przejściówki do wtyczek elektrycznych, oprawki 
do lamp, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym 
także sprzedaży online, następujących towarów: urządzenia 
sterujące oświetleniem, urządzenia do zdalnego sterowa-
nia, nadajniki radiowe, odbiorniki radiowe, radia [odbiorniki 
radiowe], urządzenia audio i odbiorniki radiowe, nadajniki, 
elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia 
przełączające, przekaźniki, kontrolery i regulatory, anteny, 



Nr  ZT13/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 105

wzmacniacze, elektroniczne urządzenia sterujące, alarmy, 
czujniki, domofony falowodowe, wideofony, elektryczne 
dzwonki do drzwi, elektroniczne dzwonki do drzwi, nieelek-
tryczne dzwonki do drzwi, cyfrowe stacje meteorologiczne, 
termometry, budziki, ogrzewanie podłogowe, kaloryfery 
[ogrzewanie], Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, 
w tym także sprzedaży online, następujących towarów: elek-
tryczne ogrzewanie towarzyszące, wentylatory do użytku 
domowego, oczyszczacze powietrza, przedłużacze, bate-
rie, ładowarki, elektroniczne zasilacze, zasilacze przenośne 
(akumulatory), zasilacze do smartfonów, zasilacze sieciowe, 
wzmacniacze, rozdzielacze sygnału, rozdzielacze energii 
elektrycznej, piloty zdalnego sterowania, tunery wzmac-
niacze, elektroniczne tunery, tunery radiowe, wideo tunery, 
tunery kablowe, tunery sygnałów, tunery stereo, wagi ła-
zienkowe, wagi kuchenne, odkurzacze, czujniki ruchu, puszki 
elektroinstalacyjne, taśmy izolacyjne, przełączniki elektrycz-
ne, narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne, transformatory, 
ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub 
urazami].

(210) 540577 (220) 2022 03 03
(731) DOMUS ADAM CHROMIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ED E-DOMUS.COM.PL

(531) 24.17.02, 24.17.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Udostępnianie katalogów [spisów] informacji 
handlowych online w Internecie, Opracowywanie katalo-
gów, spisów w celu publikacji w Internecie, Dystrybucja pro-
spektów i próbek, Reklama, Prognozowanie wydarzeń go-
spodarczych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym także sprzedaży 
online, następujących towarów: gniazdka elektryczne, elek-
tryczne wyłączniki oświetleniowe, elektryczne wyłączniki 
przyciskowe, oprawy oświetleniowe, styczniki termiczne, 
przekaźniki, kable elektryczne, przewody elektryczne izolo-
wane, instalacje odgromowe, modułowe narzędzia [maszy-
ny], lampy stojące, lampy halogenowe, lampy LED, lampy 
wiszące, instalacje elektryczne, szafy, złączki, transformato-
ry, halogeny, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, żarówki 
oświetleniowe, żarówki LED, Usługi sprzedaży detalicznej 
oraz hurtowej, w tym także sprzedaży online, następujących 
towarów: urządzenia pomiarowe, narzędzia, wiązki kablowe, 
bezpieczniki elektryczne, przemysłowe oprawy oświetlenio-
we, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ogrodowe, oświe-
tlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufito-
we typu downlight, oświetlenie kopułowe do mebli, lampki 
nocne, lampki biurkowe, listwy świetlne, lampy podłogowe, 
elektroniczne zasilacze, lampy UV nie do stosowania w me-
dycynie, ozdoby świąteczne [oświetlenie], przenośne lam-
py [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetlenio-
we], latarki, klosze do lamp [kominki], abażury, przejściówki 
do kabli, przejściówki do wtyczek elektrycznych, oprawki 
do lamp, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym 
także sprzedaży online, następujących towarów: urządzenia 
sterujące oświetleniem, urządzenia do zdalnego sterowa-
nia, nadajniki radiowe, odbiorniki radiowe, radia [odbiorniki 
radiowe], urządzenia audio i odbiorniki radiowe, nadajniki, 
elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne urządzenia 
przełączające, przekaźniki, kontrolery i regulatory, anteny, 

wzmacniacze, elektroniczne urządzenia sterujące, alarmy, 
czujniki, domofony falowodowe, wideofony, elektryczne 
dzwonki do drzwi, elektroniczne dzwonki do drzwi, nieelek-
tryczne dzwonki do drzwi, cyfrowe stacje meteorologiczne, 
termometry, budziki, ogrzewanie podłogowe, kaloryfery 
[ogrzewanie], Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, 
w tym także sprzedaży online, następujących towarów: elek-
tryczne ogrzewanie towarzyszące, wentylatory do użytku 
domowego, oczyszczacze powietrza, przedłużacze, bate-
rie, ładowarki, elektroniczne zasilacze, zasilacze przenośne 
(akumulatory), zasilacze do smartfonów, zasilacze sieciowe, 
wzmacniacze, rozdzielacze sygnału, rozdzielacze energii 
elektrycznej, piloty zdalnego sterowania, tunery wzmac-
niacze, elektroniczne tunery, tunery radiowe, wideo tunery, 
tunery kablowe, tunery sygnałów, tunery stereo, wagi ła-
zienkowe, wagi kuchenne, odkurzacze, czujniki ruchu, puszki 
elektroinstalacyjne, taśmy izolacyjne, przełączniki elektrycz-
ne, narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne, transformatory, 
ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub 
urazami].

(210) 540580 (220) 2022 03 03
(731) PLONA ŁUKASZ DOBRY MEBEL, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY M MEBEL

(531) 14.07.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble.

(210) 540590 (220) 2022 03 04
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMMUDRINER HOT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
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do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 540591 (220) 2022 03 03
(731) ELLSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eFACET.PL

(531) 27.05.01, 24.17.02, 09.03.13, 26.03.04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, organizowanie usług wynikają-
cych z umów z osobami trzecimi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią. usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów bagażowych.

(210) 540594 (220) 2022 03 04
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMMUDRINER JUNIOR
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 

i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 540599 (220) 2022 03 04
(731) LASKOWSKA PAMELA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LP KLINIKA WŁOSA Pamela Laskovska

(531) 02.09.12, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi prze-
dłużania włosów.

(210) 540600 (220) 2022 03 04
(731) TRZCIŃSKI MARCIN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dohal
(510), (511) 6 Aluminium i jego stopy, Progi metalowe, Pa-
nele konstrukcyjne metalowe, Ościeżnice metalowe, Okucia 
metalowe, Okiennice metalowe, Okna metalowe, Osprzęt 
metalowy do szklenia okien, Odrzwia metalowe, Nadproża 
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metalowe, Konstrukcje przenośne metalowe, Materiały kon-
strukcyjne metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ra-
mowe do budowli), Konstrukcje metalowe, Klamki do drzwi 
metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Bramy metalowe, 
Biały metal, Belki metalowe, Barierki metalowe, Barierki 
bezpieczeństwa z metalu, Konstrukcje metalowe (szkielety 
ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje stalowe [budownic-
two], Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Oku-
cia do drzwi metalowe, Okucia metalowe do okien, Ściany 
(pokrycia -) metalowe [budownictwo], 19 Betonowe elemen-
ty budowlane, Boazeria niemetalowa, Szkło budowlane, Za-
prawy budowlane, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, 
Płyty budowlane niemetalowe, Materiały budowlane nie-
metalowe, Szkło okienne dla budownictwa, Ścienne okła-
dziny niemetalowe dla budownictwa, Profile niemetalowe 
dla budownictwa, 37 Nadzór budowlany, Montaż drzwi 
i okien, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie 
z bloczków, Usługi budowlane, Usługi budowlane w zakre-
sie budynków mieszkalnych, Budowa budynków produkcyj-
nych i przemysłowych.

(210) 540601 (220) 2022 03 04
(731) KRAWCZYK BOŻENA, Łeba
(540) (znak słowny)
(540) Sailor
(510), (511) 43 Usługi hotelowe.

(210) 540604 (220) 2022 03 04
(731) BŁĘDOWSKI KAMIL, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHMURKA

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 Uszczelki gumowe, 34 Ciekłe roztwory 
do użytku w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny do sto-
sowania w e-papierosach, Płyny do elektronicznych papie-
rosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, Płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, Aromaty chemiczne w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami 
elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
pierosami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z atomizerami do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z atomizerami do pa-
pierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płynami do elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierających aromaty w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z płynami do elektronicznych papie-
rosów [e-płyn] zawierających aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 

Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciekłymi roztwo-
rami nikotynowymi do stosowania w e-papierosach, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ciekłymi roztworami niko-
tynowymi do stosowania w e-papierosach, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z aromatami chemicznymi w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aromatami 
chemicznymi w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grzałkami do papierosów elektronicznych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z grzałkami do papierosów 
elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z waporyzatorami osobistymi i papierosami elektronicznymi 
oraz aromatami i płynami do nich, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z waporyzatorami osobistymi i papierosami 
elektronicznymi oraz aromatami i płynami do nich, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z płynem do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierającym glikol propylenowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynem do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierającym glikol propy-
lenowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynem 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającym gli-
cerynę roślinną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pły-
nem do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającym 
glicerynę roślinną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze szkłem do atomizerów do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szkłem do atomize-
rów do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z uszczelkami gumowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z uszczelkami gumowymi.

(210) 540607 (220) 2022 03 04
(731) ORZESZKO REMIGIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stelo

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 
26.04.04, 26.04.13

(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 540611 (220) 2022 03 04
(731) BARCZUK JOANNA, Skibienko
(540) (znak słowny)
(540) BONA
(510), (511) 25 Odzież, Bikini, Bluzki, Kombinezony, Kom-
binezony jednoczęściowe, Komplety koszulek i spodenek, 
Kostiumy dla kobiet, Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Komplety sportowe, Kostiumy taneczne, Kostiumy ze spód-
nicą, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Koszule sportowe, 
Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie 
spodnie, Kurtki dżinsowe, Minispódniczki, Narzutki na ramio-
na [odzież], Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze na kolana 
[odzież], Odzież damska, Odzież sportowa, Odzież tanecz-
na, Odzież treningowa, Podkoszulki sportowe, Rękawiczki, 
Spodenki, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, 
Spodnie od dresu, Stroje sportowe, Sukienki damskie, Szor-
ty, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, T-shirty 
z krótkim rękawem, Topy [odzież].
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(210) 540612 (220) 2022 03 04
(731) BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prima

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Produkty spożywcze z cukru do przyrządza-
nia deserów, Mieszanka do ciasta, Mieszanki do sporządza-
nia ciast, Mieszanki ciasta, Mieszanki gotowe do pieczenia, 
Mieszanki do wypieku muffinek, Mieszanki do kremu budy-
niowego, Proszki do wyrobu ciast, Krem budyniowy w prosz-
ku, Kremy cukiernicze, Krem cukierniczy typu szwedzkiego, 
Kremy do ciast i wypieków, Mieszanki tłuszczowo-cukrowe 
do wypieków, Dodatki do ciast i wypieków.

(210) 540614 (220) 2022 03 04
(731) JANICKI MARCIN EXPE, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, Usługi zarządzania społecznością online, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, Produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Pisa-
nie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promo-
cyjnych, Redagowanie tekstów reklamowych, Marketing 
internetowy, Optymalizacja stron internetowych, Optyma-
lizacja dla wyszukiwarek internetowych, Konsultacje doty-
czące optymalizacji wyszukiwarek, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Planowanie strate-
gii marketingowych.

(210) 540619 (220) 2022 03 04
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) BAYRAKTAR
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Esen-
cje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem 
piwa), Wymieszane napoje alkoholowe, Wódka.

(210) 540624 (220) 2022 03 04
(731) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ZESTAW SLIME

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Two-
rzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i synte-
tyczne nieprzetworzone, Substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, Sole do celów przemy-
słowych, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fo-
tografii i drukowania, Podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w pro-
dukcji żywności i napojów, Materiały filtracyjne [chemiczne, 
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Kity, 
wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Detergen-
ty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
16 Materiały filtrujące z papieru, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Papier i karton, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek.

(210) 540627 (220) 2022 03 04
(731) CZYŻ KRZYSZTOF, CZYŻ WIESŁAW BROOKLYN PIZZA 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROOKLYN GDYNIA

(531) 07.11.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restaura-
cji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi kateringowe, Usługi mobilnych 
restauracji.
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(210) 540630 (220) 2022 03 04
(731) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Xylopolis
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, 
Artykuły biurowe, Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania 
i pakowania, Bloczki do pisania, Broszury, Chorągiewki papie-
rowe, Czcionki drukarskie, Druki, Drukowane materiały szko-
leniowe i instruktażowe, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane foldery informa-
cyjne, Emblematy papierowe, Formularze [blankiety, druki], 
Fotografie, Folie z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karty pocztowe, 
Koperty, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały 
szkoleniowe i dydaktyczne, Matryce do druku ręcznego, Ma-
teriały introligatorskie, Materiały do rysowania i materiały dla 
artystów, Naklejki, Nalepki, Notatniki, Notesy kieszonkowe, 
Ołówki, Papeteria, Papier i karton, Pędzle do malowania, Pa-
pier listowy, Pióra i długopisy, Prospekty, Publikacje drukowa-
ne, Proporczyki z papieru, Papierowe identyfikatory imienne, 
Przewodniki, Segregatory, Skoroszyty, Stemple do pieczęto-
wania, Teczki papierowe, Torby papierowe, Torby na prezen-
ty, Zakładki, Zaproszenia, 41 Organizowanie szkoleń, Organi-
zowanie kursów, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
kongresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sym-
pozjów, Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Usługi badawcze, 
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Analiza przemysłowa, 
Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
Zarządzanie pracami badawczo - wdrożeniowymi w zakresie 
nowych technologii, Kontrola jakości towarów i usług, Ocena 
jakości produktów, Audyt jakości, Usługi kontroli jakości i uwie-
rzytelniania, Doradztwo w zakresie zapewnienia jakości, Ba-
dania dotyczące technologii, Przeprowadzanie doświadczeń 
przemysłowych, Projektowanie stoisk wystawowych, Projek-
towanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
Tworzenie witryn internetowych.

(210) 540631 (220) 2022 03 04
(731) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmienni-
cze, Artykuły biurowe, Arkusze z tworzyw sztucznych do owi-
jania i pakowania, Bloczki do pisania, Broszury, Chorągiewki 
papierowe, Czcionki drukarskie, Druki, Drukowane materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane foldery 
informacyjne, Emblematy papierowe, Formularze [blankiety, 
druki], Fotografie, Folie z tworzyw sztucznych do owijania 
i pakowania, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karty pocz-
towe, Koperty, Kleje do celów biurowych lub domowych, 
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Matryce do druku ręcz-
nego, Materiały introligatorskie, Materiały do rysowania i ma-
teriały dla artystów, Naklejki, Nalepki, Notatniki, Notesy kie-
szonkowe, Ołówki, Papeteria, Papier i karton, Pędzle do malo-
wania, Papier listowy, Pióra i długopisy, Prospekty, Publikacje 
drukowane, Proporczyki z papieru, Papierowe identyfikatory 
imienne, Przewodniki, Segregatory, Skoroszyty, Stemple 
do pieczętowania, Teczki papierowe, Torby papierowe, Tor-
by na prezenty, Zakładki, Zaproszenia, 41 Organizowanie 
szkoleń, Organizowanie kursów, Organizowanie konferen-

cji, Organizowanie kongresów, Organizowanie seminariów, 
Organizowanie sympozjów, Organizowanie zjazdów, Or-
ganizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Na-
uczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kul-
turalna, 42 Usługi badawcze, Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowe analizy i usłu-
gi badawcze, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Prace ba-
dawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Zarządzanie pracami 
badawczo - wdrożeniowymi w zakresie nowych technologii, 
Kontrola jakości towarów i usług, Ocena jakości produktów, 
Audyt jakości, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Do-
radztwo w zakresie zapewnienia jakości, Badania dotyczące 
technologii, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, 
Projektowanie stoisk wystawowych, Projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, Tworzenie wi-
tryn internetowych.

(210) 540637 (220) 2022 03 06
(731) SIEGIEŃCZUK MARCIN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA SZCZYT

(531) 06.01.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Druki, Kalendarze, Nalepki, 
Naklejki, Notatniki, Fotografie, Artykuły biurowe, Broszury, 
Czasopisma, Książki, poradniki, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane foldery 
informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Ma-
teriały edukacyjne i instruktażowe, Materiały metodyczne, 
Podręczniki instruktażowe, Emblematy papierowe, 25 Ubra-
nia sportowe, Obuwie sportowe, Kurtki, Bluzy, Swetry, Ko-
szule, Podkoszulki, Daszki przeciwsłoneczne, Czapki, Chusty 
na głowę, Opaski na głowę, Bielizna, Kąpielówki, Trykoty, Ge-
try, Skarpety, Rękawiczki, Krawaty, Paski, Szaliki, Szale, Fulary, 
Szarfy do kimon, Rytualne stroje do uprawiania wschodnich 
sztuk walki, Obuwie rytualne do uprawiania wschodnich 
sztuk walki, Odzież do sztuk walki, 41 Usługi w zakresie na-
uczania karate, Usługi w zakresie nauczania samoobrony, 
Usługi w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej, Szkolenie 
instruktorów oraz trenerów karate, Szkolenie instruktorów 
oraz trenerów samoobrony, Organizowanie i prowadzenie 
imprez sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie stałych zajęć 
sportowych, Organizowanie i prowadzenie kursów sporto-
wych, Organizowanie i prowadzenie pokazów sportowych.

(210) 540639 (220) 2022 03 07
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hello Wine
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(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Prezentowanie informacji o towarach lub 
usługach oferowanych na rynku, obejmujących zwłaszcza 
właściwości i ceny owych towarów lub usług, w szczegól-
ności za pomocą serwisów internetowych oraz aplikacji 
mobilnych, Umożliwienie porównania towarów lub usług 
dostępnych na rynku, w szczególności za pomocą serwi-
sów internetowych oraz aplikacji mobilnych, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Sporządzanie oraz 
publikowanie recenzji towarów lub usług, Usługi doradcze 
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
w tym także sprzedaży online oraz za pomocą aplikacji 
mobilnych, związane z następującymi produktami: wino, 
beczki na wino, napoje na bazie wina, aperitify na bazie 
wina, dzbanki na wino, karafki na wino, kieliszki do wina, 
stojaki na wino, substancje chemiczne do produkcji wina, 
środki chemiczne do fermentacji wina, torebki prezento-
we na wino, otwieracze do wina, noże do otwierania wina, 
urządzenia do schładzania wina, wiaderka do chłodzenia 
wina, pompki próżniowe do wina, degustatory do wina 
[pipety].

(210) 540640 (220) 2022 03 07
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hello wine

(531) 11.03.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Prezentowanie informacji o towarach lub 
usługach oferowanych na rynku, obejmujących zwłaszcza 
właściwości i ceny owych towarów lub usług, w szczegól-
ności za pomocą serwisów internetowych oraz aplikacji 
mobilnych, Umożliwienie porównania towarów lub usług 
dostępnych na rynku, w szczególności za pomocą serwisów 
internetowych oraz aplikacji mobilnych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Sporządzanie oraz publikowa-
nie recenzji towarów lub usług, Usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, Pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi 
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także 
sprzedaży online oraz za pomocą aplikacji mobilnych, zwią-
zane z następującymi produktami: wino, beczki na wino, na-
poje na bazie wina, aperitify na bazie wina, dzbanki na wino, 
karafki na wino, kieliszki do wina, stojaki na wino, substancje 
chemiczne do produkcji wina, środki chemiczne do fermen-
tacji wina, torebki prezentowe na wino, otwieracze do wina, 
noże do otwierania wina, urządzenia do schładzania wina, 
wiaderka do chłodzenia wina, pompki próżniowe do wina, 
degustatory do wina [pipety].

(210) 540655 (220) 2022 03 07
(731) SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBRN PROTECTOR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wie-
dzy biznesowej i know-how [szkolenie], 45 Usługi w zakresie 
ochrony, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa.

(210) 540659 (220) 2022 03 04
(731) DABOUZI MOUHAMED CLARK MEDIA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLARK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 5 Majtki menstruacyjne, Podpaski menstruacyj-
ne, Bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, Podpaski, 
Podpaski higieniczne, Podpaski dla kobiet, Taśmy do podpa-
sek, Podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, Tam-
pony, Tampony sanitarne, Tampony do celów medycznych, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty chemicz-
ne do celów sanitarnych, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wkładki higieniczne, Majtki higieniczne, Pasy higie-
niczne, Higieniczne środki nawilżające, Preparaty higieniczne 
do sterylizacji, Substancje chłonne do higieny osobistej, Majt-
ki do celów higienicznych, Preparaty higieniczne do celów 
medycznych, Produkty higieniczne do celów medycznych, 
Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Majtki higie-
niczne dla zwierząt domowych, Środki do higieny intymnej 
dla kobiet, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Wkładki ochronne do majtek [artykuły higieniczne], Majtki 
chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki hi-
gieniczne, Majtki menstruacyjne, Dziecięce pielucho-majtki, 
25 Bielizna osobista, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna damska, 
Bielizna funkcjonalna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna [część 
garderoby], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna 
termoaktywna, Bielizna ciążowa, Bielizna osobista i nocna, Bie-
lizna osobista z dzianiny, Bielizna damska typu body, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki wyszczuplające, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Biustonosze, 
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Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bielizna oso-
bista [część garderoby], Bielizna jednorazowa, Bikini, Odzież 
gotowa, Odzież damska, Pieluchomajtki [odzież], Odzież 
dziewczęca, Odzież męska, damska i dziecięca, Dolne części 
ubrań [odzież], Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnice, Sukien-
ki damskie, Koszule, Bluzki, Marynarki od garniturów, Narzutki 
na ramiona, Swetry, Okrycia wierzchnie [odzież], Szale i chusty 
na głowę, Chustki [apaszki], Szlafroki, Piżamy, Jednoczęściowe 
piżamy, Spodnie do piżamy, Kombinezony, Ubrania codzien-
ne, Obuwie codziennego użytku, Odzież codzienna, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: majtki menstruacyjne, podpaski menstruacyjne, 
bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, podpaski, 
podpaski higieniczne, podpaski dla kobiet, taśmy do podpa-
sek, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, tam-
pony, tampony sanitarne, tampony do celów medycznych, 
środki sanitarne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów sanitarnych, produkty higieniczne dla kobiet, prepa-
raty i artykuły higieniczne, wchłaniające artykuły higieniczne, 
wkładki higieniczne, majtki higieniczne, pasy higieniczne, hi-
gieniczne środki nawilżające, preparaty higieniczne do steryli-
zacji, substancje chłonne do higieny osobistej, majtki do celów 
higienicznych, preparaty higieniczne do celów medycznych, 
produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty higie-
niczne do użytku medycznego, majtki higieniczne dla zwie-
rząt domowych, środki do higieny intymnej dla kobiet, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, wkładki ochronne 
do majtek [artykuły higieniczne], majtki chłonne dla osób cier-
piących na inkontynencję, majtki higieniczne, majtki menstru-
acyjne, dziecięce pielucho-majtki, bielizna osobista, bielizna, 
bielizna nocna, bielizna damska, bielizna funkcjonalna, bieli-
zna wchłaniająca pot, bielizna [część garderoby], bielizna dla 
kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, bielizna 
ciążowa, bielizna osobista i nocna, bielizna osobista z dzianiny, 
bielizna damska typu body, majtki, majtki damskie, majtki wy-
szczuplające, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia 
głowy, obuwie, odzież, biustonosze, bielizna wyszczuplająca 
[wyroby gorseciarskie], bielizna osobista [część garderoby], 
bielizna jednorazowa, bikini, odzież gotowa, odzież damska, 
pieluchomajtki [odzież], odzież dziewczęca, odzież męska, 
damska i dziecięca, dolne części ubrań [odzież], spodnie, 
spódnico-spodnie, spódnice, sukienki damskie, koszule, bluzki, 
marynarki od garniturów, narzutki na ramiona, swetry, okrycia 
wierzchnie [odzież], szale i chusty na głowę, chustki [apaszki], 
szlafroki, piżamy, jednoczęściowe piżamy, spodnie do piżamy, 
kombinezony, ubrania codzienne, obuwie codziennego użyt-
ku, odzież codzienna.

(210) 540661 (220) 2022 03 04
(731) KACIEJA KRYSTIAN VIDEO PAKA, Białków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNIANYSKLEP.PL

(531) 27.05.01, 06.07.07, 06.19.05, 06.19.16, 05.01.16, 07.01.24, 
26.11.12

(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i kar-
ton, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka 
kartonowe, Przemysłowy papier i karton, Kartony do dostar-
czania towarów, Karton do wycinania szablonów, Kartonowe 

pudełka do pakowania, Tablice reklamowe z kartonu, Maty 
stołowe z kartonu, Kartony do pakowania, Pudełka kartono-
we, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rolki kartonowe, 
Karton opakowaniowy, Pudełka z papieru lub kartonu, Po-
jemniki kartonowe do pakowania, Kartony z tektury do pako-
wania, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Materiały do pa-
kowania z kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane 
z kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Kartonowe pudełka 
do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pa-
kowania, w formie składanej, Torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Torby pa-
pierowe, Torby na prezenty, Torby papierowe do pakowania, 
Worki i torby papierowe, Wyściełane torby tekturowe, Wy-
ściełane torby papierowe, Torby z folii bąbelkowej do pako-
wania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania, Folia bąbel-
kowa do pakowania, Torby wyściełane folią bąbelkową 
do pakowania, Papier, Taśmy papierowe, Taśma klejąca, Po-
dajniki do taśmy klejącej, Taśmy klejące do pakowania, Taśma 
klejąca pakowa papierowa, Koperty, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Ko-
perty papierowe do pakowania, Koperty z tworzyw sztucz-
nych, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Uniwersalne 
woreczki z tworzyw sztucznych, Folia, Folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Folia przylepna z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Folia do pakowania prezentów, Folia 
spożywcza, Worki na śmieci, Worki papierowe, Worki z two-
rzyw sztucznych do pakowania, Wyściółki do pudełek dla 
kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, Afisze, pla-
katy, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Artykuły biurowe, Arkusze papieru [arty-
kuły papiernicze], Aplikacje z papieru, Atramenty, Bibuły, Ar-
tykuły piśmiennicze, Artykuły do pisania i stemplowania, Ar-
tykuły papiernicze do pisania, Bloczki do notowania, Broszu-
ry, Cyrkle, Datowniki, Dekoracje na stół z papieru, Druki, 
Dziurkacze [artykuły biurowe], Emblematy papierowe, Etui 
na przybory do pisania, Etykietki na prezenty, Etui na identy-
fikatory [artykuły biurowe], Fiszki, Folie klejące do artykułów 
papierniczych, Gilotyny do papieru, Gumki, Kalendarze, Kalka 
kopiująca, Kartki z życzeniami, Karty, Klej biurowy, Kołonotat-
niki, Kolorowe długopisy, Kreda, Korektory w płynie do doku-
mentów, Koszulki do przechowywania zbiorów, Kredki 
do kolorowania, Książki, Księgi gości, Linijki, Maszyny biuro-
we, Markery, pisaki, Materiały drukarskie i introligatorskie, Ma-
teriały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Materiały do opakowywania, Materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Na-
klejki, Niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], Notesy, 
Notatniki, Obrazy, Obwoluty na dokumenty, Ołówki, Organi-
zery na biurko, Pastele, Pędzle, Pergamin, Pinezki, Pióra i dłu-
gopisy, Piórniki, Wizytówki, Teczki na listy, Teczki na kore-
spondencję, Teczki zawieszkowe, Teczki rozkładane, Teczki 
papierowe, Teczki na dokumenty, Teczki [artykuły papierni-
cze], Teczki [artykuły biurowe], Teczki z papieru manilowego, 
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Teczki papierowe 
na dokumenty, Albumy do zdjęć, Obrazy i zdjęcia, Zdjęcia 
w postaci rysunków, Zdjęcia w postaci obrazów, Portrety 
w postaci wydrukowanych zdjęć, Obrazy w postaci wydru-
kowanych zdjęć, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Oprawy 
do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Ramki passe-parto-
ut do zdjęć, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, 
Karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywa-
nia zdjęć, 20 Pudełka drewniane, Drewniane pudła i pudełka 
do przechowywania, Skrzynki drewniane, Drewniane skrzy-
nie, Pojemniki drewniane, Drewniane ramki na zdjęcia, Pu-
dełka do układania jedno na drugie [drewniane], Ramki 
na obrazy i fotografie, Tablice do zamieszczania fotografii, 
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35 Reklama, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakre-
sie następujących towarów: karton, opakowania kartonowe, 
papier i karton, pudła opakowaniowe [kartonowe], składane 
pudełka kartonowe, przemysłowy papier i karton, kartony 
do dostarczania towarów, karton do wycinania szablonów, 
kartonowe pudełka do pakowania, tablice reklamowe z kar-
tonu, maty stołowe z kartonu, kartony do pakowania, pudeł-
ka kartonowe, pudła kartonowe, pojemniki kartonowe, rolki 
kartonowe, karton opakowaniowy, pudełka z papieru lub 
kartonu, pojemniki kartonowe do pakowania, kartony z tek-
tury do pakowania, wypełnienie z papieru lub kartonu, mate-
riały do pakowania z kartonu, materiały opakowaniowe wy-
konane z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartonowe 
pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudeł-
ka do pakowania, w formie składanej, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, torby 
papierowe, torby na prezenty, torby papierowe do pakowa-
nia, worki i torby papierowe, wyściełane torby tekturowe, 
wyściełane torby papierowe, torby z folii bąbelkowej do pa-
kowania, torby z tworzyw sztucznych do owijania, folia bą-
belkowa do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową 
do pakowania, papier, taśmy papierowe, taśma klejąca, po-
dajniki do taśmy klejącej, taśmy klejące do pakowania, taśma 
klejąca pakowa papierowa, koperty, torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ko-
perty papierowe do pakowania, koperty z tworzyw sztucz-
nych, koperty na butelki z kartonu lub papieru, uniwersalne 
woreczki z tworzyw sztucznych, folia, folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do pakowania, folia do pakowania prezentów, folia spożyw-
cza, worki na śmieci, worki papierowe, worki z tworzyw 
sztucznych do pakowania, wyściółki do pudełek dla kotów 
w postaci worków z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, ak-
tówki [artykuły biurowe], arkusze z tworzyw sztucznych 
do pakowania, artykuły biurowe, arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], aplikacje z papieru, atramenty, bibuły, artykuły 
piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły 
papiernicze do pisania, bloczki do notowania, broszury, cyr-
kle, datowniki, dekoracje na stół z papieru, druki, dziurkacze 
[artykuły biurowe], emblematy papierowe, etui na przybory 
do pisania, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory [arty-
kuły biurowe], fiszki, folie klejące do artykułów papierniczych, 
gilotyny do papieru, gumki, kalendarze, kalka kopiująca, kart-
ki z życzeniami, karty, klej biurowy, kołonotatniki, kolorowe 
długopisy, kreda, korektory w płynie do dokumentów, ko-
szulki do przechowywania zbiorów, kredki do kolorowania, 
książki, księgi gości, linijki, maszyny biurowe, markery, pisaki, 
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, mate-
riały do opakowywania, materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, naklejki, nisz-
czarki dokumentów [maszyny biurowe], notesy, notatniki, 
obrazy, obwoluty na dokumenty, ołówki, organizery na biur-
ko, pastele, pędzle, pergamin, pinezki, pióra i długopisy, piór-
niki, wizytówki, teczki na listy, teczki na korespondencję, 
teczki zawieszkowe, teczki rozkładane, teczki papierowe, 
teczki na dokumenty, teczki [artykuły papiernicze], teczki [ar-
tykuły biurowe], teczki z papieru manilowego, teczki papie-
rowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumen-
ty, albumy do zdjęć, obrazy i zdjęcia, zdjęcia w postaci rysun-
ków, zdjęcia w postaci obrazów, portrety w postaci wydruko-
wanych zdjęć, obrazy w postaci wydrukowanych zdjęć, 
oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów 
wykonane z papieru, ramki passe-partout do zdjęć, oprawy 
do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, karty z tworzyw 
sztucznych z kieszeniami do przechowywania zdjęć, pudeł-

ka drewniane, drewniane pudła i pudełka do przechowywa-
nia, skrzynki drewniane, drewniane skrzynie, pojemniki 
drewniane, drewniane ramki na zdjęcia, pudełka do układa-
nia jedno na drugie [drewniane], ramki na obrazy i fotografie, 
tablice do zamieszczania fotografii, pamięć USB [pendrive].

(210) 540664 (220) 2022 03 07
(731) GRZELAK MARCIN, Opypy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warto szkolić www.wartoszkolic.pl

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki 
elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, Książki zapisane na płytach, Książki 
zapisane na taśmach, Filmy animowane, Filmy kinematogra-
ficzne, Filmy fotograficzne [naświetlone], Filmy do pobrania, 
Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy rysunkowe 
animowane, Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane filmy, 
16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media pa-
pierowe, Książki, Książki beletrystyczne, Książki dla dzieci, 
Książki dla dzieci z elementem audio, Książki edukacyjne, 
Książki z grafiką, Książki z obrazkami, Książki z regulaminami, 
Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki z zadaniami dla 
dzieci, Książki z zasadami do gier, Książki zawierające wzorce 
ściennych materiałów, Podręczniki [książki], Książki informa-
cyjne, 35 Doradztwo zawodowe (inne niż związane z eduka-
cją i szkoleniami), Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Produkcja 
filmów reklamowych, Promocja towarów i usług poprzez 
sponsorowanie, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, Skomputeryzowana promocja działalności gospodar-
czej, Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją 
sprzedaży, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), Promocja online sieci komputerowych i stron inter-
netowych, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [re-
klama] podróży, Promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, 
Promocja sprzedaży, Wydawanie i aktualizacja tekstów rekla-
mowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Doradztwo biz-
nesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradz-
two biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo 
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania 
jakością, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia 
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo dla ka-
dry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące działalności go-
spodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury 
firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przed-
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siębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo 
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące 
zarządzania marketingowego, Doradztwo dotyczące zatrud-
nienia, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo go-
spodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo handlowe w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i informa-
cja dotycząca rachunkowości, Doradztwo i konsultacje biz-
nesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo i konsultacje 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Do-
radztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo księgo-
we w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradz-
two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalno-
ściowych dla klientów, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania per-
sonelem, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo w dziedzi-
nie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie 
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradz-
two w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych kon-
sumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, 
jakościowych i ilościowych, Doradztwo w zakresie analizy 
zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakre-
sie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, 
Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
wytwarzania produktów, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw han-
dlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania barów ka-
napkowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia barów 
kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem da-
nych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk po-
przez ocenianie stanowisk, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej związane z niewypłacalnością, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji 
finansowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zbyć, Doradztwo w zakresie efektywności bizne-
sowej, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketin-

gu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie marke-
tingu biznesowego, Doradztwo w zakresie nabywania 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organiza-
cji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania przedsię-
biorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organi-
zacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania 
kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie przeno-
szenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie przejęć (na-
bycia), Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo 
w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, Doradz-
two w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Doradztwo 
w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie seg-
mentacji rynku, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, 
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, 
Doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 
chemicznych, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii 
informacyjnej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania marke-
tingowego, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w za-
kresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w od-
niesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo 
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Do-
radztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie podróży 
służbowych, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
na zasadach franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Do-
radztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo w zakresie znaj-
dowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo w zakresie 
zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo w zarządzaniu 
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo 
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zy-
sków, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo związa-
ne z audytem, Doradztwo związane z przetwarzaniem da-
nych, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, 
Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Do-
radztwo związane z zarządzaniem, Działalność gospodarcza 
(doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), Działal-
ność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -), 
Działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w za-
kresie -), Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne 
niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Informacje i do-
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radztwo w zakresie handlu zagranicznego, Outsourcing [do-
radztwo biznesowe], Pomoc i doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sekto-
rze energetycznym, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą i jej organizacji, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą (doradztwo w zakresie -), Zarządzanie i doradz-
two w sprawach działalności gospodarczej, 36 Doradztwo 
dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące inwestycji kapi-
tałowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nierucho-
mości, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo doty-
czące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, 
Doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem poży-
czek, Doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, Doradz-
two finansowe, Doradztwo finansowe dla zwycięzców lote-
rii, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo 
finansowe dotyczące testamentów, Doradztwo finansowe 
dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące pro-
gramów akcji pracowniczych, Doradztwo finansowe doty-
czące funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe doty-
czące emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, 
Doradztwo finansowe dotyczące spadków, Doradztwo fi-
nansowe dotyczące planowania podatków, Doradztwo fi-
nansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i usługi 
konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe w spra-
wach papierów wartościowych, Doradztwo finansowe w za-
kresie planów emerytalnych, Doradztwo finansowe w zakre-
sie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe w zakresie 
podatków, Doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, 
Doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgo-
tówkowych transakcji płatniczych, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, Doradztwo fi-
nansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Do-
radztwo finansowe związane z usługami kredytów studenc-
kich, Doradztwo finansowe związane z pożyczkami, Doradz-
two finansowe związane z usługami kredytowymi, Doradz-
two i analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradz-
two kredytowe, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowa-
dzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy 
księgowości], Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie ra-
chunków], Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach papierów wartościo-
wych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych dotyczą-
ce pożarów, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie 
inwestycji na okres emerytury, Doradztwo w zakresie inwe-
stycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwestowania fun-
duszy, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Doradztwo w zakresie 
kart kredytowych, 41 Budowanie zespołu (edukacja), Do-
radztwo zawodowe [edukacja], Edukacja, Edukacja doro-
słych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania da-
nych elektronicznych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie inży-
nierii samochodowej, Edukacja i szkolenia związane z ochro-
ną natury i środowiskiem, Edukacja (informacje dotyczące -), 
Edukacja (informacje o -), Edukacja językowa, Edukacja [na-
uczanie], Edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja prawna, 
Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja 
sportowa, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dzie-

dzinie posługiwania się komputerami, Edukacja w dziedzinie 
przetwarzania danych, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa 
drogowego, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, 
Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Obozy 
letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja egzaminów [eduka-
cja], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Or-
ganizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizo-
wanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Sympozja związa-
ne z edukacją, Udzielanie informacji i przygotowywanie ra-
portów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, 
Usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, Usługi 
konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi 
przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub 
rozrywka], Usługi szkół [edukacja], Wyższe uczelnie [eduka-
cja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, 
Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowa-
nych, Produkcja filmów, Produkcja filmów animowanych, 
Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów długome-
trażowych, Produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja filmów 
kinematograficznych, Produkcja filmów kinowych, Produkcja 
filmów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów na ta-
śmach wideo, Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Pro-
dukcja filmów, spektakli, Produkcja filmów szkoleniowych, 
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja fil-
mów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja filmów 
wideo i DVD, Produkcja graficznych fragmentów filmowych, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Produk-
cja muzycznych filmów wideo, Produkcja przedstawień i fil-
mów, Produkcja piosenek do filmów, Produkcja radiowa, fil-
mowa i telewizyjna, Produkcja studiów filmowych, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Produkcja wcześniej nagra-
nych filmów kinowych, Produkcja wcześniej nagranych fil-
mów wideo, Usługi związane z produkcją rozrywki w formie 
filmów, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicz-
nego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biz-
nesem, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia za-
wodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Kursy 
samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Na-
uczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i techno-
logii informacyjnej, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie programów 
szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem narzę-
dziowym, Organizowanie programów szkolenia młodzieży 
związanych z branżą budowlaną, Organizowanie progra-
mów szkolenia młodzieży, Prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, pra-
wa publicznego i spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia per-
sonelu, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkolenia w dziedzinie 
biznesu, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia 
w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, Szkolenia w za-
kresie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie kwalifika-
cji zawodowych, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnie-
nia, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w za-
kresie programowania komputerów, Szkolenia w zakresie 
projektowania pamięci komputerowych, Szkolenia w zakre-
sie projektowania obwodów scalonych, Szkolenia w zakresie 
projektowania systemów oprogramowania, Szkolenia w za-
kresie projektowania programów komputerowych, Szkolenia 
w zakresie projektowania, Szkolenia w zakresie projektowa-
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nia komputerów, Szkolenia w zakresie prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, Szkolenia w zakresie przetwarzania 
danych, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie 
rozwijania pamięci komputerowych, Organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Administrowanie [organizacja] 
teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kul-
turalną, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie 
gier, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Akre-
dytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja usług eduka-
cyjnych, Biblioteki, Biblioteka [wypożyczalnia książek], Biura 
rezerwacji w zakresie rozrywki, Centra rozrywki, Doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo w za-
kresie planowania przyjęć, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarcza-
nie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, Dystrybucja filmów, Elektroniczne usługi 
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektro-
nicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, 
informacji audio i/lub wideo, Fotoreportaże, Imprezy kultu-
ralne, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozrywko-
wych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informa-
cja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności kultu-
ralnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje o re-
kreacji, Nauczanie indywidualne, Organizacja i prezentacja 
widowisk, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organiza-
cja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja 
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja 
aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja im-
prez kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadza-
nie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez rozryw-
kowych typu cosplay, Organizacja przyjęć, Organizacja roz-
rywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, Or-
ganizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie 
ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, Organizo-
wanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami 
wideo, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związa-
nych z telewizją, Organizowanie ceremonii wręczania na-
gród, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Orga-
nizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festynów 
w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Or-
ganizowanie gal, Organizowanie gier z udziałem publiczno-
ści, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organi-
zowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczą-
cych stylu i mody, Organizowanie i prowadzenie loterii, Or-
ganizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Organizo-
wanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organi-
zowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Or-
ganizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecz-
nych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozryw-
kowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Or-
ganizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 

i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach rozrywko-
wych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Or-
ganizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowa-
nie rozrywki wizualnej, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, 
Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowa-
nie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie sztuk 
teatralnych lub spektakli muzycznych, Pokazy filmów wideo, 
Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Prowadzenie imprez 
kulturalnych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Pro-
wadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie imprez rozryw-
kowych, Prowadzenie konkursów piękności, Prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie występów roz-
rywkowych w postaci sztuk scenicznych, Przedstawienia 
objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowadza-
nie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Przeprowadzanie wycieczek z przewodni-
kiem po jaskiniach do celów edukacyjnych, Przeprowadza-
nie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości 
kulturowej do celów edukacyjnych, Przygotowywanie napi-
sów do filmów, Przygotowywanie efektów specjalnych w ce-
lach rozrywkowych, Przygotowywanie serwisów informacyj-
nych do emisji, Przygotowywanie programów rozrywko-
wych dla kin, Przygotowywanie programów dokumental-
nych dla kin, Przygotowywanie programów rozrywkowych 
do emisji, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne 
na żywo, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Przygoto-
wywanie serwisów informacyjnych dla kin, Rozrywka, Roz-
rywka interaktywna, Rozrywka on-line, Rozrywka teatralna, 
Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Udostępnianie ak-
tualności związanymi ze sportem, Udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem płatnej telewizji, Udostępnianie filmów i programów 
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów 
telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostęp-
nianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci 
komputerowych, Udostępnianie informacji dotyczących fil-
mów, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi 
agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi dziennikarskie, Usługi 
dziennikarzy freelancerów, Usługi pokazów filmowych, Usłu-
gi planowania przyjęć, Usługi rekreacyjne, Usługi rozrywko-
we świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe w formie przed-
stawień kinowych, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usłu-
gi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w postaci 
organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi 
rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez roz-
rywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych 
programów telewizyjnych, Usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, Usługi w zakresie organizowania widowisk kultural-
nych, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi 
w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie rekreacji, 
Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywko-
wych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kultu-
ralnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, 
Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, Zarzą-
dzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Wyda-
wanie prospektów, Wydawanie przewodników turystycz-
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nych, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Do-
radztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Produk-
cja efektów specjalnych do filmów, Taśmy wideo (Produkcja 
filmów na -), Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, 
innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-pu-
blishing], Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski [DTP], 
Konsultacje edytorskie, Korekta rękopisów, Multimedialne 
wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multime-
dialne wydania magazynów, Multimedialne wydania publi-
kacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmo-
wych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za po-
średnictwem usług teletekstu, Programowanie serwisów in-
formacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja drukowanych książek tele-
fonicznych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i reda-
gowanie książek, Publikacja książek i czasopism elektronicz-
nych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materia-
łów drukowanych, Publikowania broszur, Publikowanie, Pu-
blikowanie arkuszy informacyjnych, Publikacja podręczni-
ków użytkownika, Publikacja treści redakcyjnych stron do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie cza-
sopism elektronicznych, Publikowanie czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie czaso-
pism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowa-
nie druków, również w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie elek-
tronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie elek-
tronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publiko-
wanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety 
dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów dotyczą-
cych turystyki, Publikowanie książek, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
książek i recenzji, Publikowanie książek, magazynów, almana-
chów i czasopism, Publikowanie książek z nutowym zapisem 
muzyki, Publikowanie książek związanych z technologią in-
formacyjną, Publikowanie książek związanych z rozrywką, 
Publikowanie książek związanych z programami telewizyjny-
mi, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
opowiadań, Publikowanie piosenek, Publikowanie podręcz-
ników dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie 
recenzji, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
niowych, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
tekstów medycznych, Publikowanie tekstów muzycznych, 
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 

elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji online [nie do po-
brania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadaw-
czej, Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku 
stacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi kali-
grafii, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakre-
su książek, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czaso-
pism, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, 
Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pi-
sanych, Usługi pisania blogów, Usługi pisania przemówień 
do celów niereklamowych, Usługi pisania tekstów, Usługi pi-
sania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi publikacji, 
Usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawni-
cze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi 
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wy-
dawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism 
w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukar-
skich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skom-
puteryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, 
Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wyda-
wanie publikacji medycznych, Zapewnianie rankingów użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, 45 Usługi prawne związane z wykorzystywa-
niem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowy-
mi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi.

(210) 540673 (220) 2022 03 07
(731) WOŹNIAKOWSKI MAREK, Radwanów
(540) (znak słowny)
(540) IRON CHEF
(510), (511) 29 Dania gotowe w konserwach.

(210) 540676 (220) 2022 03 07
(731) MAŚLANEK RADOSŁAW, Bałdowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING KEBS
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(531) 24.09.03, 24.09.07, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posił-
ków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Snack-bary, Usługi barowe, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogród-
ków piwnych, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi snack-
-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w za-
kresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie gotowania 
posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi zaopatrzenia 
w napoje, Usługi w zakresie bankietów.

(210) 540681 (220) 2022 03 07
(731) DESZCZ JACEK, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) DJ DESZCZYK
(510), (511) 41 Produkcja muzyczna.

(210) 540685 (220) 2015 12 23
(731) VIEWNEXT S.A, Madryt, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIEWNEXT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 38 Telekomunikacja, Przekazywanie wiadomo-
ści i obrazów za pomocą komputera, Doradztwo w zakresie 
telekomunikacji, Zapewnianie dostępu do usług telekomu-
nikacyjnych i odnośników do komputerowych baz danych 
i Internetu, Usługi transmisji i odbioru danych drogą tele-
komunikacyjną, Usługi informacyjne i doradcze związane 
z usługami telekomunikacyjnymi, Transmisja danych, 42 Na-
ukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
Usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, Projekto-
wanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie, instalacja, konserwacja, aktualizacja 
i wynajem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
z zakresu komputerów i oprogramowania, Projektowanie 
systemów komputerowych, Powielanie programów kom-
puterowych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Usługi 
programowania komputerów, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Usługi ochrony prze-
ciwko wirusom informatycznym, Usługi w zakresie tworze-

nia, projektowania, opracowywania, ulepszania i utrzymania 
oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji 
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, 
systemów i sieci komputerowych, Monitoring systemów 
sieciowych, Testowanie systemów elektronicznego prze-
twarzania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Badania 
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności 
i wydajności systemów komputerowych, Usługi doradcze 
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usłu-
gi w zakresie integracji systemów komputerowych, Usługi 
monitorowania systemów komputerowych, Konfiguracja 
systemów i sieci komputerowych, Kontrola jakości w zakre-
sie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów 
do przesyłania danych, Wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa informatycznego i w zakresie tech-
nologii informacyjnej, Projektowanie i opracowywanie baz 
danych, Komputerowe badania wykonalności.

(210) 540686 (220) 2022 03 07
(731) MG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGIC PIZZA ORIGINAL

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi restaura-
cyjne, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos.

(210) 540687 (220) 2022 03 07
(731) MP MEBLE POPŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piątki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAPPO

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meble wypoczynkowe, Meble tapice-
rowane w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, 
zestawy mebli tapicerowanych, Meble biurowe, Meble gabi-
netowe, Meble sypialniane, Meble kuchenne, Meble dziecię-
ce i młodzieżowe, Zestawy mebli do jadalni, Meble łazien-
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kowe i ogrodowe, Systemy zabudowy mebli modułowych, 
Łóżka, Stoły, Ławy, Krzesła w tym: wyściełane, Stojaki na cza-
sopisma, Barki ruchome, Kredensy, Serwantki, Komody, Szafy, 
Regały, Lustra, Ramy luster i obrazów, 35 Prowadzenie akcji 
promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci 
internetowej, Dystrybucja materiałów reklamowych, druków, 
prospektów, broszur, katalogów, ulotek, folderów, Usługi re-
klamowe i marketingowe, Organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży, Usługi w zakresie 
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu 
w zakresie towarów: meble, meble wypoczynkowe, meble 
tapicerowane w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, 
sofy, pufy, zestawy mebli tapicerowanych, Usługi w zakresie 
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu 
w zakresie towarów: meble biurowe, meble gabinetowe, me-
ble sypialniane, meble kuchenne, meble dziecięce i młodzie-
żowe, zestawy mebli do jadalni, meble łazienkowe i ogro-
dowe, systemy zabudowy mebli modułowych, łóżka, stoły, 
ławy, krzesła w tym: wyściełane, stojaki na czasopisma, barki 
ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy, regały, lustra, 
ramy luster i obrazów, Usługi w zakresie prowadzenia agencji 
importowo-eksportowej, 42 Usługi w zakresie projektowania 
mebli, Usługi aranżacji wnętrz, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 540690 (220) 2022 03 07
(731) GRUPA WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONGRES PRZYSZŁOŚCI

(531) 07.05.11, 26.03.23, 26.04.03, 26.04.08, 26.04.11, 26.04.12, 
26.11.12, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą lub handlową, reklama, 41 Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, rozwijanie zdolności umysłowych, szkolenia, 
organizowanie konferencji i sympozjów.

(210) 540701 (220) 2022 03 07
(731) TUNKO PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport.

(210) 540703 (220) 2022 03 07
(731) TUNKO PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUNKO TRANSPORT I SPEDYCJA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport.

(210) 540705 (220) 2022 03 07
(731) KADŁUCZKA MONIKA TARAWAY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MANJI
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], 
Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Na-
krycia głowy, Opaski na głowę:, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie 
dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, 
Odzież treningowa, Odzież wieczorowa, Odzież niemowlę-
ca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież dla chłop-
ców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluzki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, 
Getry, Golfy, Kąpielówki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Ko-
szulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszul-
ki z nadrukami, Krótkie spodnie:, Legginsy, Maski ochronne 
[odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, 
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Spodnie, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie:, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki:, Szorty [odzież], T-shirty z krót-
kim rękawem, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z dłu-
gimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna 
osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 
35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, Or-
ganizowanie pokazów handlowych, Pokazy mody w celach 
handlowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet towarów takich jak: 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, naklejki, 
plakaty reklamowe, breloczki do kluczy.

(210) 540706 (220) 2022 03 07
(731) KADŁUCZKA MONIKA TARAWAY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANJI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
18.01.09

(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], 
Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Na-
krycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie 
dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, 
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Odzież treningowa, Odzież wieczorowa, Odzież niemowlę-
ca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież dla chłop-
ców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluzki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, 
Getry, Golfy, Kąpielówki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Ko-
szulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszul-
ki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne 
[odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, 
Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Spodnie, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krót-
kim rękawem, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z dłu-
gimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna 
osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 
35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, Or-
ganizowanie pokazów handlowych, Pokazy mody w celach 
handlowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtów ej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez internet towarów takich jak: 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, naklejki, 
plakaty reklamowe, breloczki do kluczy.

(210) 540711 (220) 2022 03 07
(731) BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew
(540) (znak słowny)
(540) Biopiko
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 540713 (220) 2022 03 08
(731) NOWAK RENATA, Brzoza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYM TEAM Pump Machine

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.18, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Ma-
szyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do ćwiczeń 
fizycznych wyposażone w ciężarki, Pasy na talię, do ćwi-

czeń, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Taśmy 
do ćwiczeń, Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], 
Zestawy prętów sprężynowych do rozciągania do użytku 
podczas ćwiczeń fizycznych, Ręcznie obsługiwane obrę-
cze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, 
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie,  Ciężarki 
na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Obciążniki na nadgarstki, 
do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Tre-
ningowe obciążniki na nogi, Urządzenia do ćwiczenia mię-
śni dłoni, Śmieszne gadżety na imprezy, Śmieszne gadżety 
do zabawy, 35 Usługi handlu detalicznego online w zakre-
sie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi za-
rządzania społecznością online, Informacja marketingowa, 
Dostarczanie informacji marketingowej, Kampanie marke-
tingowe, Marketing internetowy, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Usługi 
w zakresie marketingu produktów, Reklama za pomocą mar-
ketingu bezpośredniego, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Zarządzanie biznesowe klubami 
sportowymi, Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów 
fitness, Porady odnośnie zarządzania działalnością gospo-
darczą w zakresie klubów fitness, 41 Wypożyczanie filmów, 
Dystrybucja filmów, Produkcja filmów szkoleniowych, Pro-
dukcja filmów, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Pro-
dukcja filmów w celach edukacyjnych, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, Udo-
stępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą 
internetu, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie 
kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów, Prowadze-
nie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie kursów 
korespondencyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie kursów instruktażowych, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych w zakresie sportu, Zapewnianie kursów edukacyjnych 
związanych z dietą, Produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych kursach, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
[niepobieralnych], Prowadzenie sesji szkoleniowych on-line 
związanych ze sprawnością fizyczną, Organizowanie obo-
zów sportowych, Obozy sportowe, Zajęcia sportowe, Eduka-
cja sportowa, Szkolenia sportowe, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia 
w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie kultu-
ry fizycznej dla dorosłych i dzieci, Wynajem sprzętu sporto-
wego, Usługi klubów sportowych, Organizowanie szkoleń 
sportowych, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, In-
formacje dotyczące edukacji sportowej, Nauczanie, trening 
i instruktaż sportowy, Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie 
treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 
Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnia-
nie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą por-
talu on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem 
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, 
Pokazy filmowe, Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fitness, 
Usługi fitness klubów, Sport i fitness, Usługi klubów zdrowia 
[fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi trener-
skie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe 
związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Nadzo-
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rowanie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Rezerwowanie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie 
udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Zapewnia-
nie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, 
Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych.

(210) 540723 (220) 2022 03 09
(731) OPAŁKA JACEK, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIBER BOX

(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.

(210) 540771 (220) 2022 03 10
(731) NANOWSKI MAREK, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWA MEDICAL ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

(531) 24.13.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Balsamy do celów farmaceutycznych, Bandaże 
opatrunkowe, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, nakryciami głowy i obuwiem dla personelu medycznego 
i pacjentów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
nakryciami głowy i obuwiem dla personelu medycznego 
i pacjentów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi 
chirurgicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nić-
mi chirurgicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczni-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pilniczkami 
kartonowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pil-
niczkami kartonowymi.

(210) 540780 (220) 2022 03 09
(731) ŁĄCZYKOWSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALLEKOSMETERIA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Tipsy [kosmetyki], Kosmetyki nie-
lecznicze, Pianki [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Eyelinery 
(kosmetyki], Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki funkcjonalne, 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki organiczne, Olejki mineralne [kosmety-
ki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Środki nawilżające 
[kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmety-
ki do brwi, Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające 
[kosmetyki], Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopa-
lające [kosmetyki], Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosme-
tyki do włosów, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki dla zwierząt, 
Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do paznok-
ci, Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki do ust, Kosmetyki 
do ozdabiania, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki 
zawierające keratynę, Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kremy do ciała 
[kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki blo-
kujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki w formie olej-
ków, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
w formie żeli, Kremy do twarzy [kosmetyki], Toniki do twarzy 
[kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Balsa-
my do opalania [kosmetyki], Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki do użytku osobistego, Produkty powlekające 
usta [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki 
do makijażu skóry, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki 
w postaci płynów, Kremy na noc [kosmetyki], Olejki do cia-
ła [kosmetyki], Pudry W kamieniu [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu twarzy, Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki 
po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Mleczka do opalania [kosmetyki], Podkłady do paznokci 
[kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki kolory-
zujące do skóry, Kosmetyki w postaci różu, Maseczki do skóry 
[kosmetyki], Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
w postaci kremów, Kosmetyki w gotowych zestawach, Ko-
smetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki zawierające kwas 
hialuronowy, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kolorowe ko-
smetyki dla dzieci, Kremy chroniące przed słońcem [kosme-
tyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Zmywacze 
lakieru do paznokci [kosmetyki], Perełki zawierające kosme-
tyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Pre-
paraty do wybielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci 
[kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słonecz-
ne [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki 
przeznaczone do suchej skóry, Mieszanki do rozjaśniania skó-
ry [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Nawilżające balsa-
my do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [ko-
smetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Szminki 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne 
do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki nielecz-
nicze i preparaty toaletowe, Perfumowane kosmetyki w ae-
rozolu do ciała, Wymienne wkłady pudru do puderniczek 
[kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmety-
ki], Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Puder w kamieniu 
do kompaktów [kosmetyki], Maseczki zwężające pory sto-
sowane jako kosmetyki, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki wyszczuplające 
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Środki nawil-
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żające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Paski 
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania 
zębów [kosmetyki].

(210) 540822 (220) 2022 03 10
(731) LEAD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) TIPEO
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, public relations, reklama, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
38 Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, 42 Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, wypożyczanie serwerów [hosting], projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie 
komputerowe, usługi artystów i grafików, elektroniczna kon-
wersja danych lub programów, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii.

(210) 540838 (220) 2022 03 10
(731) FUNDACJA LEAD GROUP, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) ZOODOPTUJ
(510), (511) 36 Działalność finansowa, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, zdobywanie funduszy, organizacja 
zbiórek, sponsoring finansowy, finansowe zarządzanie fun-
duszami, w tym na potrzeby pomocy zwierzętom, Finanso-
we wsparcie projektów i działań, w tym na potrzeby pomocy 
zwierzętom, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, 
Usługi finansowe instytucji charytatywnych, Sponsorowanie 
finansowe, Organizowanie zbiórek pieniędzy, 43 Tymczaso-
we zakwaterowanie, Usługi obejmujące pielęgnację zwierząt 
i pensjonaty dla zwierząt, Pensjonaty dla zwierząt, Usługi 
schronisk dla zwierząt, w tym udzielanie tymczasowego za-
kwaterowania dla zwierząt, 44 Usługi medyczne i weteryna-
ryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 
Usługi kosmetyczne dla zwierząt, doradztwo w zakresie ży-
wienia zwierząt oraz w zakresie pielęgnacji zwierząt, zacho-
wania, hodowli zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwie-
rząt, Planowanie i przeprowadzanie imprez informacyjnych 
w celu doradztwa z zakresu tematów dotyczących zdrowia 
w odniesieniu do zwierząt, Udzielanie informacji dotyczą-
cych zdrowia zwierząt, żywienia i pielęgnacji zwierząt za po-
mocą Internetu.

(210) 540839 (220) 2022 03 11
(731) KĘPKA MARCIN, Golianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUIT DIRECT quality on time

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.13, 
05.07.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 01.17.02, 01.17.03, 
01.17.05

(510), (511) 31 Świeże owoce i warzywa, 35 Usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, Agencje eksportowe 
i importowe, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrod-
niczych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi importowo-eksportowe.

(210) 540899 (220) 2022 03 14
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.07.24, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 540994 (220) 2022 03 16
(731) KOZELSKI ANTONI, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vstorm

(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania, Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza 
i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania.

(210) 540997 (220) 2022 03 16
(731) GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Police
(540) (znak słowny)
(540) Gryfilen
(510), (511) 1 Polipropylen [materiał surowy], Kopolimery, 
Kulki z kopolimeru używane w produkcji, Nieprzetworzo-
ne tworzywa sztuczne w postaci proszków lub granulek, 
Nieprzetworzone tworzywa sztuczne [tworzywa sztuczne 
w pierwotnej postaci], Nieprzetworzone tworzywa sztucz-
ne, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku prze-
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mysłowego, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w for-
mie granulatu, Surowe żywice sztuczne, Surowe żywice 
sztuczne [nieprzetworzone], Żywice sztuczne w stanie 
surowym, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 
Żywice sztuczne nieprzetworzone dla przemysłu przetwór-
czego, Surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice do ce-
lów przemysłowych, Nieprzetworzone żywice sztuczne 
jako surowce w postaci proszków, płynów lub past, Nie-
przetworzone żywice syntetyczne do użytku w produk-
cji mieszanek do formowania tworzyw sztucznych, Kulki 
z polimeru używane w produkcji, Nieprzetworzone poli-
mery syntetyczne, Polimery do zastosowania w przemyśle, 
Tworzywa sztuczne polimeryzacyjne, Związki polimerowe 
do zastosowania w produkcji, Nieprzetworzone syntetycz-
ne żywice polipropylenowe, Propylen (propen).

(210) 541006 (220) 2022 03 17
(731) TEC-2000 Limited, Hitchin, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC 2000

(531) 26.04.18, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 
29.01.12

(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 541023 (220) 2022 03 17
(731) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 541024 (220) 2022 03 17
(731) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) 2000 EF
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, Chemikalia do użytku 
w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju 
silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Do-
datki chemiczne do układów chłodzenia silnika, Mieszanki 
uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, Utle-
niacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki 
detergentowe do użytku z olejami silnikowymi, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników.

(210) 541094 (220) 2022 03 18
(731) MSG MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) slazag.pl
(510), (511) 35 Usługi relacji z mediami, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony interneto-
we, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, Przygotowywanie handlo-
wych tekstów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych 
do celów reklamowych i promocyjnych, Dystrybucja tekstów 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Redagowa-
nie tekstów reklamowych, Usługi edycji tekstów, Usługi re-
daktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, 
Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Wyda-
wanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 38 Mobilne usłu-
gi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, Transmisje na żywo dostępne przez 
strony główne w Internecie [kamery internetowe], Agencje in-
formacyjne, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem In-
ternetu, Dostarczanie informacji komunikacyjnych, Dostarcza-
nie informacji o telekomunikacjach, Dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, Dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, 
Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna 
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, 
wiadomości i danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości 
błyskawicznych i danych, Interaktywne usługi telekomuni-
kacyjne, Interaktywne usługi nadawania programów i łącz-
ności, Komunikacja przez sieci elektroniczne, Przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Prze-
syłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie 
wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośred-
nictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, 
Radiowe usługi informacyjne, Telekomunikacja informacyjna 
(w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, 
Transmisja filmów wideo, Usługi agencji prasowych, Usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usłu-
gi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych 
[przesyłanie wiadomości], Usługi agencji prasowych w zakre-
sie telekomunikacji, Usługi elektronicznej agencji prasowej, 
41 Udostępnianie informacji online związanych z mediami 
audiowizualnymi, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Udostępnianie wydarzeń 
sportowych za pomocą strony internetowej, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Interne-
cie, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostar-
czanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwal-
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nych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług 
teletekstu, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publi-
kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Usługi konsultacyjne związane z publikowa-
niem tekstów pisanych, Usługi pisania tekstów, Redagowanie 
tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych.

(210) 541097 (220) 2022 03 18
(731) KACZYŃSKI DANIEL DANIEL KACZYŃSKI COMPANY, 

Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARCZMA GIER

(531) 07.01.24, 21.01.09, 07.03.02, 26.05.09, 26.05.16, 24.17.02, 
27.05.01, 27.05.02, 29.01.15

(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zaba-
wek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 43 Puby.

(210) 541129 (220) 2022 03 21
(731) LIPIŃSKA JULIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERACT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.13.25, 26.03.23, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 41 Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów 
językowych, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie 
kursów językowych, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia ję-
zykowe ustne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 485233, 532641, 536482, 539918, 540025, 540333, 540348, 540569, 540624, 540899, 540997, 541006, 541023, 
541024

2 485233

3 485233, 535599, 536482, 537082, 537411, 538520, 538676, 539364, 539741, 539918, 540312, 540333, 540344, 
540348, 540545, 540546, 540547, 540549, 540590, 540594, 540780

4 485233, 490176, 520031, 520049, 539042, 540369, 540370

5 480190, 532641, 536482, 537411, 539011, 539364, 539628, 539629, 539726, 539920, 539959, 539964, 539972, 
540074, 540312, 540333, 540344, 540348, 540394, 540433, 540441, 540446, 540569, 540590, 540594, 540659, 
540771

6 485233, 533043, 537353, 539095, 539705, 539803, 540431, 540542, 540600

7 485233, 532641, 533043, 537349, 538456, 538645, 540073, 540542

8 485233, 539709, 539710, 540333, 540348, 540388, 540542

9 476450, 476452, 476454, 485233, 518169, 532641, 533114, 533116, 533117, 533118, 533119, 536101, 537502, 
537610, 538565, 538745, 538746, 538747, 538904, 538905, 538908, 539086, 539300, 539346, 539351, 539427, 
539709, 539710, 539918, 540023, 540024, 540055, 540285, 540372, 540405, 540532, 540534, 540664

10 538636, 540312, 540333, 540348, 540362, 540394, 540590, 540594

11 485233, 534928, 539705, 540073, 540296, 540406

12 485233, 533043, 540407

13 539709, 539710, 540388

14 510367, 538966, 539333, 539996, 539998, 540027

16 485233, 501113, 518169, 535994, 536101, 537502, 537610, 538678, 538745, 538746, 538747, 539095, 539251, 
539333, 539427, 539918, 540624, 540630, 540631, 540637, 540661, 540664

17 485233, 540604

18 485233, 538966, 540413, 540544

19 485233, 503813, 536878, 537353, 539077, 539100, 539705, 539718, 539719, 540431, 540600

20 485233, 536878, 537353, 539333, 539705, 540103, 540407, 540426, 540580, 540661, 540687

21 485233, 538904, 538905, 538908, 539095, 540333, 540348, 540406

22 485233

25 485233, 501113, 537291, 538075, 538271, 538272, 538565, 538609, 538904, 538905, 538908, 538966, 539636, 
539709, 539710, 539918, 540413, 540611, 540637, 540659, 540705, 540706

28 534928, 538609, 539333, 539452, 539473, 539709, 539710, 540405, 540624, 540713, 541097

29 535994, 538519, 538593, 539027, 539127, 539717, 539720, 539918, 539964, 539972, 539982, 539983, 539984, 
540187, 540247, 540543, 540673

30 480190, 535994, 537411, 538391, 538394, 538593, 539027, 539137, 539140, 539341, 539355, 539633, 539717, 
539720, 539964, 539972, 539982, 539983, 539984, 540245, 540247, 540612

31 538456, 538519, 539127, 539238, 540025, 540030, 540247, 540522, 540711, 540839

32 539027, 539127, 539333

33 539018, 539294, 539867, 539868, 540619

34 540604



Nr  ZT13/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 125

1 2

35 476450, 476452, 476454, 485233, 498343, 501113, 505056, 505058, 510367, 518169, 519922, 522183, 526434, 
532992, 533114, 533116, 533117, 533118, 533119, 534387, 535599, 536101, 536593, 536704, 537043, 537291, 
537411, 537610, 537996, 538271, 538272, 538565, 538609, 538613, 538678, 538745, 538746, 538747, 538904, 
538905, 538908, 538966, 539018, 539113, 539251, 539300, 539323, 539333, 539335, 539346, 539351, 539364, 
539427, 539636, 539640, 539641, 539691, 539717, 539720, 539830, 539944, 539964, 539972, 540023, 540024, 
540025, 540027, 540041, 540055, 540247, 540258, 540284, 540333, 540348, 540388, 540394, 540405, 540431, 
540513, 540532, 540534, 540542, 540543, 540548, 540569, 540576, 540577, 540591, 540604, 540607, 540614, 
540639, 540640, 540655, 540659, 540661, 540664, 540687, 540690, 540705, 540706, 540713, 540771, 540822, 
540839, 541094, 541097

36 490176, 519922, 528705, 536192, 537043, 537574, 538613, 538952, 538953, 539323, 539454, 539559, 539561, 
540023, 540024, 540333, 540348, 540389, 540513, 540518, 540548, 540664, 540838

37 485233, 519922, 536101, 538614, 538646, 539077, 539100, 539251, 539300, 539454, 539559, 539718, 539719, 
540073, 540296, 540405, 540431, 540436, 540550, 540600

38 501113, 518169, 522183, 533114, 533116, 533117, 533118, 533119, 538678, 538745, 538746, 538747, 540405, 
540532, 540534, 540685, 540723, 540822, 541094

39 490176, 501113, 519922, 522183, 532641, 532992, 535994, 537215, 539018, 539039, 539300, 539565, 539717, 
539720, 539901, 539998, 540023, 540024, 540216, 540258, 540333, 540348, 540369, 540370, 540405, 540518, 
540548, 540701, 540703

40 490176, 510367, 539300, 539454, 539718, 539719, 540187, 540436

41 476450, 476452, 476454, 498343, 501113, 505056, 505058, 518169, 522183, 532641, 532992, 535994, 536101, 
537043, 537502, 537610, 537721, 538434, 538471, 538565, 538609, 538632, 538678, 538706, 538745, 538746, 
538747, 538769, 538770, 538904, 538905, 538908, 539018, 539251, 539302, 539333, 539427, 539445, 539560, 
539691, 539717, 539720, 539948, 539998, 540230, 540333, 540348, 540372, 540394, 540405, 540510, 540511, 
540513, 540518, 540523, 540630, 540631, 540637, 540655, 540664, 540681, 540690, 540713, 541094, 541129

42 476450, 476452, 476454, 498343, 518169, 519922, 522183, 526434, 528705, 536101, 536192, 536593, 537043, 
537291, 537996, 538678, 538706, 538745, 538746, 538747, 538769, 538770, 539077, 539100, 539251, 539300, 
540023, 540024, 540073, 540230, 540333, 540348, 540394, 540405, 540532, 540534, 540630, 540631, 540685, 
540687, 540822, 540994

43 535994, 539302, 539333, 539422, 539717, 539720, 540023, 540024, 540412, 540551, 540601, 540627, 540676, 
540686, 540838, 541097

44 518169, 522183, 530060, 532641, 537502, 538632, 538706, 540041, 540055, 540061, 540333, 540348, 540522, 
540599, 540838

45 505056, 505058, 537502, 537610, 538706, 539691, 540023, 540024, 540548, 540655, 540664



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

2000 EF 541024

3 min. i gotowe DANIE GOTOWE SOKOŁÓW  
Sokoliki PULPECIKI WIEPRZOWE w sosie  
brzoskwiniowym z ryżem BEZ dodatku:  
KONSERWANTÓW SZTUCZNYCH 
BARWNIKÓW WZMACNIACZY SMAKU  
FOSFORANÓW ŹRÓDŁO  
PEŁNOWARTOŚCIOWEGO BIAŁKA 538593

4 organic HEALTHY NATURAL  
VEGAN PRODUCTS 535599

ABS 485233

Acard 540433

Acard 540441

Acard 540446

ACTIVE PHARMA 526434

AKADEMIA KONOPI 539335

Ale Owoc! 538391

Ale Owoc! 538394

ALLEKOSMETERIA 540780

ALU CUBE PÓŁKI TWOJEGO PROJEKTU 540426

AMIR 539803

AQUA WORLD TECHNOLOGIE 539705

auna 538520

AW AGRO WIKT Sp. z o.o. 537349

AYURTEKA 540372

BARYŁKA KRWI 530060

Baumschule WEDROWSKI 540030

BAYRAKTAR 540619

BGOOD 538966

Biopiko 540711

BitE Bring it to Europe 537996

BIZPLANNER.PL 538613

Blameless 538075

Blisko tego, co bliskie Tobie. Interia. 538678

BOHEMA DANCE 539691

BONA 540611

BOOKING SOLUTIONS 498343

BOXY SZCZĘŚCIA 540551

BRAVE KIDS FESTIVAL 539560

BRK BIURO ROZLICZEŃ KIEROWCÓW 540548

BROOKLYN GDYNIA 540627

BUCHFINK 540513

BUDREN BEST CONSTRUCTION  
BY BEST PEOPLE 539077

BUDREN 539100

BUZIACZKI 539984

CAMARERO 540407

CBRN PROTECTOR 540655

CENTRUM MUZYKI MARZEŃ 538434

Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis 540631

CHMURKA 540604

CHOJNACKI & KWIECIEŃ 539998

Chutor Kozacki Hotel SPA 539422

CLARK 540659

COMERTO 538645

convexo gel 537082

CYKLOP 540285

D DOMUS 540576

DAPPO 540687

DD 539918

Degusta 539964

Degusta 539972

DELIO 540023

delio 540024

DERMEDIC 539364

DIAMENTOWY JUBILER 540027

DIZZY 539341

DJ DESZCZYK 540681

DJ Lukas 539445

D-LUX SKONCENTROWANY NA CZYSTOŚCI 538676

DŁUGIE OCZY 536704

DOBRY M MEBEL 540580

DOBRY-ORZECH.PL 540247

Dohal 540600

DOWEDDIN 540532

DOZ PRODUCT Skinoacne 539959

DREWNIANYSKLEP.PL 540661

E2K SPORT DANCE CLUB 540510

E2K SPORT DANCE CLUB 540511

ED E-DOMUS.COM.PL 540577

eFACET.PL 540591

EKKLESIA SILVER ART 510367

Eko IMEX BRYKIET RUF 520031

Eko IMEX BRYKIET wałek 520049

EKSPERT OPTYK 539086

ELKOM Sp. z o.o. 539454

ELMEN sp. z o.o. 540436

EnoTarnowskie 539018

ESSELIKORT MAX 540312

ETAP UBEZPIECZENIA 540389
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EWA MEDICAL ZAOPATRZENIE MEDYCZNE 540771

EWANGELICKIE TOWARZYSTWO  
OŚWIATOWE 537721

EXPE 540614

Fahrenheit Universities 538770

FAT design 540284

FATTORO 540406

Fevero 540362

FIBER BOX 540723

FieldFlowers TOUR 532992

FLIS HAPPY TIME hazelnut 5 x TIME 539140

FLIS HAPPY TIME hazelnut TIME 539137

FOR THE LOVE OF PROGRESS 539323

FRUIT DIRECT quality on time 540839

FUNDACJA PRETORIANS 538471

Gabinet Samorozwoju 538632

GARDIN 536878

GEO PROJEKT 528705

GigaBajtle 539302

GORCZAŃSKI ZAKĄTEK 540412

Gryfilen 540997

GUARD 540388

GYM TEAM Pump Machine 540713

H 537574

Hello Wine 540639

Hello wine 540640

HEMPMONT 537411

HOME ANGELS 536192

IMMUDRINER HOT 540590

IMMUDRINER JUNIOR 540594

INAB Instytut Analiz Budowlanych 536593

INDYK POLSKI 538519

INTERACT 541129

INTERNET STACJONARNY 533118

IRON CHEF 540673

IZMA PRACOWNIA 540544

JEMSUSHI 535994

Junior BUŹKI 539982

Junior Buźki 539983

JUVIT 539920

K PORZECZKOWY KRÓL MIÓD PITNY  
DWÓJNIAK owocowy LEŻAKOWANY  
Z PASJĄ MANUFAKTURA MIODÓW  
OWOCOWYCH 539867

K 533043

KACPERA TOREBKI 539113

KAPIZEN 539629

KARCZMA GIER 541097

KARKONOSKIE TAJEMNICE 539333

KFPP w Opolu 476452

KiC 539717

KiC 539720

KING KEBS 540676

KING WOLF 538614

KOMBO 540431

Kongres PRZYSZŁOŚCI junior 539948

KONGRES PRZYSZŁOŚCI 540690

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 476454

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 476450

KroCaps 539011

Kurka Naturka  
DZIELIMY SIĘ DOBRYM SMAKIEM 539238

LADY JESSY 82 538908

Lady Jessy 538565

LE BIZET Lingerie 539636

LEW MARKET sklep spożywczy 539351

LEW 539346

LHSE 539944

LJ LADY JESSY 538904

LLECCO 522183

LP KLINIKA WŁOSA Pamela Laskovska 540599

MAGIC PIZZA ORIGINAL 540686

MALOWANY LAS 539452

MANJI 540705

MANJI 540706

MARTA PALKA M 540413

MATPANDA 540523

Max Xavier 534387

MAXY 539830

medkon 540333

MEDKON 540348

MELEX 540216

MK Mała Księżniczka 537291

ML MULTILOGISTYKA COPACKING 537215

Musli Chlebek 480190

MY PS 538706

MYV 540394

NA SZCZYT 540637

NEOPYRIN 540074

NIEBIESKA REWOLUCJA – 
– AZOT PROSTO Z POWIETRZA! 540569

NORIS LIFE 540187

NOŻYCZKI I SPÓŁKA 540041

Office city 519922

oknonet 536101

OLMET 540542

OSUSZ.PL 540550

otwieramy przestrzeń 537353

Pasieka Janczarczyk 540245

Pentravan 540344

PG produkt 539559

PHOX 540405

PINK ROOM 540061
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PIT STOP WGNIECENIA 538646

PLAN A 538952

PLAN A+ 538953

Planeat 540543

PLAY DLA DOMU 533114

PLAY dla Domu 533119

PODKOMORZY 539294

POGOTOWIE KLESZCZOWE 536482

POLAN TRAVEL BIURO PODRÓŻY 539901

POLMINT 539996

poltegor-instytut 539251

Prima 540612

PROXIMUS 540103

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  
ŻURAWINIEC 540522

PWP INŻYNIERIA 540073

PYSZNIAKI 539127

Q ŚLIWKOWA DAMA MIÓD PITNY  
TRÓJNIAK owocowy LEŻAKOWANY  
Z PASJĄ MANUFAKTURA MIODÓW  
OWOCOWYCH 539868

RCU UBEZPIECZENIA 539561

rcu wakacjepl radość z życia 539565

REFLU-G 539628

Rehealing 537502

RHOergy 540369

RHOergy 540370

RKS URSUS 538609

romix 539039

S SMART OASIS 538456

Sailor 540601

Sales Bridge 537043

Secret 538636

SHARK 539355

SIGEON IP 505056

SIGEON 505058

Sklep wędkarski BIAŁY ROBAK 539473

SL 110 540549

SL 120 540547

SL 70 540545

SL 90 540546

slazag.pl 541094

Slimplane 503813

snack cafe 539042

SOLAMID 539726

STARY MŁYN SPIŻARNIA 539027

stelo 540607

szkolne centrum recyklingu 540230

świetlaczki 534928

tamed group 539709

tamed.pl 539710

TARGET 532641

TEC 2000 540899

TEC 2000 541006

TEC 541023

TELEWIZJA + INTERNET 533117

TELEWIZJA 533116

The Professional Scuba Association -  
- Since 1962 Safety Integrity Knowledge  
PSA International 537610

THERMATEC 540296

THOMAS BETON 539719

THOMAS 539718

TIPEO 540822

TO JEST TO VENI VIDI 540055

TRAMONTO 539741

TUNKO TRANSPORT I SPEDYCJA 540703

TUNKO 540701

TVP GO 538745

TVP GO 538746

TVP GO 538747

Uczelnie Fahrenheita 538769

VIEWNEXT 540685

VIOLLA 539633

VOLTMAX 539300

vstorm 540994

Warto szkolić www.wartoszkolic.pl 540664

WCZASY W BUŁGARII.PL 540518

WESZŁO! 501113

WIRTUALNA domówka 538905

WIZAŻ 518169

Wokas Made in Nature SMART 540025

WYDAWNICTWO MIĘTA 539427

X-CAT 539641

X-DOG 539640

Xylopolis 540630

ZESTAW SLIME 540624

ZOODOPTUJ 540838

Zosia Samosia more for nature 539095



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.

1622092 Details Matter (2022 02 10) 25, 35, 41,
1648620 Diasens (2021 12 24, 2021 09 21)

CFE: 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12 5, 10
1648629 Geoflax (2021 12 30, 2021 11 19)

CFE: 27.05.09, 28.05.00, 
29.01.12

17, 19, 22, 24, 
35, 37, 40, 42

1648630 NEOSYNT (2021 12 19)
CFE: 26.05.02, 28.05.00, 
29.01.13

17, 19, 22, 24, 
35, 37, 40, 42

1648661 2021 11 05)
CFE: 26.13.25 6

1648665 Franz Seraph Bauer 1887  
(2021 12 17, 2021 11 29)
CFE: 02.01.01, 06.01.02, 26.01.03, 
27.05.09, 27.07.01

29, 30, 
31, 32

1648666 Franz Seraph Bauer  
(2021 12 17, 2021 11 30)

29, 30, 31, 32

1648674 UPPROUD (2022 01 15) 7, 12
1648753 ÜLKER Laviva (2021 11 18)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 30
1648797 SIBERIAN ROSE (2021 12 17) 3
1648953 LITTLE COFA (2021 12 20, 2021 07 02)

CFE: 27.05.01 10
1648958 GUO CHENG (2021 12 23)

CFE: 01.01.02, 26.13.25, 27.05.01 4
1649093 FLEBOXAR (2021 03 02) 3, 5
1649138 MACCAFERRI (2021 10 19, 2021 10 07) 19
1649146 CON SOC (2021 10 30)

CFE: 03.05.03, 05.07.06, 24.03.07, 
27.05.01, 29.01.12

30

1649165 SYMBIOT POWERED BY ISKRAEMECO  
(2021 12 01)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04 9, 35, 42

1649172 INEGVA (2021 10 13) 9, 20, 35
1649201 LL LOULOU baby gifts (2021 11 02)

CFE: 27.05.22, 29.01.12 25, 35

1649246 LITTLE COFA (2021 12 20, 2021 07 02)
CFE: 27.05.01 7

1649267 RUOU CHE (2021 05 30)
CFE: 02.03.01, 05.03.11, 24.03.07, 
25.01.05, 28.19.00

33

1649268 PLANTY (2021 08 16) 29, 30
1649317 SCHEDRO (2022 01 20)

CFE: 26.04.06, 27.01.01, 29.01.12 29, 30
1649351 MAXWELL LEADERSHIP 

(2022 01 21, 2021 07 21)
28

1649362 Diasens lab (2021 12 24, 2021 09 21)
CFE: 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12 9, 42

1649381 CETTIRE  
(2021 12 24, 2021 06 29)

3, 9, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 24, 25, 
26, 27, 28, 33, 35, 
36, 39, 40, 41, 42, 

43, 45
1649393 CROWN (2021 09 21, 2021 03 26) 9, 28, 41
1649452 FLEUR DU DÉSERT (2022 01 28, 2021 07 30)

CFE: 27.05.01 3
1649464 DIRTEA  

(2021 08 21, 2021 05 25)
3, 5, 29, 30, 

32, 33, 35
1649490 petlando (2021 11 08)

CFE: 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13 18, 20, 31
1649498 DAICHI (2021 12 08)

CFE: 01.15.11, 26.01.01 9, 11
1649499 WALDI (2021 12 01) 25
1649523 MAXWELL LEADERSHIP  

(2022 01 21, 2021 07 21)
16

1649600 Atelier Oblique (2021 11 02, 2021 06 21) 3
1649639 BAKERY MOON (2021 11 18, 2021 09 07) 30
1649646 Prostar (2021 06 18, 2021 06 18) 1, 5
1649825 YANEX INTELLIGENT DISINFECTION SYSTEMS 

(2021 12 21)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 10, 11



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1649646 

3  1648797, 1649093, 1649381, 1649452, 1649464, 1649600 

4  1648958 

5  1648620, 1649093, 1649464, 1649646 

6  1648661 

7  1648674, 1649246 

9  1649165, 1649172, 1649362, 1649381, 1649393, 1649498 

10  1648620, 1648953, 1649825 

11  1649498, 1649825 

12  1648674, 1649381 

14  1649381 

16  1649381, 1649523 

17  1648629, 1648630 

18  1649381, 1649490 

19  1648629, 1648630, 1649138 

20  1649172, 1649381, 1649490 

21  1649381 

22  1648629, 1648630 

24  1648629, 1648630, 1649381 

25  1622092, 1649201, 1649381, 1649499 

26  1649381 

27  1649381 

28  1649351, 1649381, 1649393 

29  1648665, 1648666, 1649268, 1649317, 1649464 

30  1648665, 1648666, 1648753, 1649146, 1649268, 1649317, 1649464,
 1649639 

31  1648665, 1648666, 1649490 

32  1648665, 1648666, 1649464 

33  1649267, 1649381, 1649464 

35  1622092, 1648629, 1648630, 1649165, 1649172, 1649201, 1649381,
 1649464 

36  1649381 

37  1648629, 1648630 

39  1649381 

40  1648629, 1648630, 1649381 

41  1622092, 1649381, 1649393 

42  1648629, 1648630, 1649165, 1649362, 1649381 

43  1649381 

45  1649381



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.

533110 TIME 2 PARTY
2022 01 10 16, 28, 35, 41, 43

534222 FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
2022 01 18 18

534287 FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
2022 01 18 12, 25, 35

534692 ALCHYMIST s.r.o.
2022 01 25 35, 43

535367 AC Marca Personal Care, S.L.
2022 02 22 3, 5

536609 GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A.
2022 02 28 32

535962 Dykon A/S
2022 03 09 24

536615 FINNERN GmbH & Co. KG
2022 03 14 21, 31

535982 Belron International Limited
2022 03 14 35, 37
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