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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 30 marca 2020 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) 498966 (220) 2019 04 18
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINIARNIA

(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne.

(210) 501495 (220) 2019 06 25
(731) GMINA MIASTO SZCZECIN, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) odkryj na dobre Szczecin
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi biurowe, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, opracowywanie katalogów [spisów] w celu 
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub interne-
cie, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, 
41 edukacja, rozrywka, organizowanie zawodów sporto-
wych, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projekto-
wania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi 
badawczo - rozwojowe.

(210) 502197 (220) 2019 07 12
(731) SYCH MARIUSZ SYMAR, Piaski Rudnickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYMAR PRODUCENT SIATEK

(531) 07.15.22, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 
29.01.06

(510), (511) 22 siatki dopasowane, siatki na ptaki, siatki 
ochronne do prac ogrodowych, siatki z tworzyw sztucznych 
poliestru do pakowania towarów, siatki wykonane z materia-
łów innych niż metal i azbest, 28 siatki do sportowych gier 
piłkowych, siatki do celów sportowych.

(210) 503667 (220) 2019 08 21
(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD., 

Daegu, KR

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYUNDAI

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 żelazka elektryczne, 9 odbiorniki telewizyjne 
3D, karty kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], 
instalacje automatyczne do sterowania dostępem, auto-
matyczne systemy kontroli dostępu, elektryczne systemy 
kontroli dostępu, alarmy dźwiękowe, elektryczne urządzenia 
alarmowe inne niż do pojazdów, alarmy, baterie alkaliczne, 
alarmy antywłamaniowe, odbiorniki audiowizualne, głośni-
ki, urządzenia do monitorowania niemowląt, akumulato-
ry samochodowe, baterie do inwertorów UPS, urządzenia 
do ładowania baterii, ładowarki do baterii, biometryczne 
urządzenia do kontroli dostępu, biometryczne czytniki linii 
papilarnych, biometryczne czytniki geometrii dłoni, urządze-
nia do identyfikacji biometrycznej, biometryczne urządzenia 
identyfikacyjne do zarządzania czasem i frekwencją, czytniki 
informacji biometrycznych, czytniki biometryczne, biome-
tryczne skanery siatkówki, skanery biometryczne, biome-
tryczne urządzenia zabezpieczające, słuchawki [zakładane 
na głowę] oraz słuchawki [douszne] bluetooth, głośniki blu-
etooth, odtwarzacze Blu-ray, przenośne radiomagnetofony, 
alarmy antywłamaniowe, systemy antywłamaniowe i prze-
ciwpożarowe, małe baterie, kamery do telewizji przemysło-
wej, kamery do pojazdów, nawigacje samochodowe, głośni-
ki samochodowe, telewizory samochodowe, magnetowidy 
samochodowe, futerały dopasowane do telefonów komór-
kowych, urządzenia telewizji przemysłowej do monitoringu, 
odtwarzacze płyt kompaktowych, ładowarki do telefonów 
komórkowych, maszyny i urządzenia kinematograficzne, 
aparatura łącznościowa dla statków powietrznych, aparatura 
łącznościowa dla pojazdów, oprogramowanie gier, oprogra-
mowanie dla bezzałogowych statków powietrznych, szkła 
kontaktowe, urządzenia głośnomówiące do telefonów ko-
mórkowych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji ra-
diowej, aparaty fotograficzne cyfrowe, aparaty fotograficzne 
cyfrowe, ekrany wyświetlające wideo, elektroniczne pióra, 
ramki cyfrowe do zdjęć, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrz-
nej [Digital signage], cyfrowe nagrywarki wideo, dyktafony 
cyfrowe, radionamierniki, baterie suche, okulary kurzoodpor-
ne i maski przeciwpyłowe, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki 
[douszne], baterie elektryczne, baterie elektryczne do po-
jazdów, elektryczne kable i rolki kabli do użytku w domu 
i ogrodzie, elektrycznie podświetlane tablice wyświetlające, 
zamki elektryczne, gniazdka elektryczne, przełączniki elek-
tryczne, elektryczne stacje meteorologiczne, elektryczne 
maski do spawania, elektryczne i elektroniczne alarmy an-
tywłamaniowe, elektroniczne terminarze osobiste, tablice 
elektroniczne, elektroniczne szyldy cyfrowe, wyświetlacze 
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elektroniczne, elektroniczne panele wskaźnikowe, elektro-
niczne tablice wyświetlające, elektroniczne pióra [ekranopi-
sy], elektroniczne fotokopiarki, elektroniczne ramki do zdjęć, 
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, programy kompute-
rowe do analizy komponentów komputera, przedłużacze 
elektryczne, urządzenia do identyfikacji twarzy do zarzą-
dzania czasem i frekwencją, urządzenie do rozpoznawania 
twarzy do kontroli dostępu, telefony [nie smartfony], urzą-
dzenia do identyfikacji odcisków palców do zarządzania 
czasem i frekwencją, czujniki linii papilarnych do kontroli 
dostępu, alarmy pożarowe, urządzenia systemu GPS, elek-
troniczne globalne systemy nawigacyjne, skanery ręczne, 
taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], słuchawki [zakła-
dane na głowę], baterie anodowe, terminale elektroniczne 
do poboru opłat na autostradzie, systemy kina domowego, 
systemy domofonowe, domofony, przemienniki, inwertory 
[elektryczność], skanery tęczówki do kontroli dostępu, ska-
nery tęczówki do kontroli dostępu oraz zarządzania czasem 
i frekwencją, urządzenia do karaoke, klawiatury do telefonów 
komórkowych, wagi kuchenne, detektory laserowe, laserowe 
przyrządy do pomiaru odległości, poziomnice laserowe, la-
serowe urządzenie do pomiaru poziomu, dalmierze lasero-
we, telewizory z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi (LCD), 
telewizory LED, systemy rozpoznawania tablic rejestracyj-
nych, baterie litowe, przyrządy pomiarowe, przyrządy me-
teorologiczne, mikrofony, mifi (bezprzewodowe przenośne 
urządzenia do mobilnego połączenia WiFi) do mobilnego 
połączenia WiFii, baterie do telefonów komórkowych, tele-
fony komórkowe, modemy, monitory do systemów telewizji 
przemysłowej, urządzenia do montowania kamer oraz moni-
torów, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, listwy zasilające 
z wieloma wtyczkami, urządzenia audiowizualne do poka-
zów metodą multiwizji, instalacje do komunikacji sieciowej, 
sieciowe rejestratory video,, akumulatory NI-CD, akumu-
latory NI-MH, akumulatory niklowo-kadmowe, telewizory 
z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi [OLED], 
gniazdka elektryczne, telewizory plazmowe, komputery kie-
szonkowe [PDA], osobiste urządzenia stereofoniczne, wagi 
do użytku osobistego, phablety, futerały oraz stojaki do tele-
fonów komórkowych, sprzęt fotograficzny, urządzenia do fo-
totelegrafii, komórki fotowoltaiczne, ładowarki przenośne, 
przenośna aparatura komunikacyjna, przenośne odtwarza-
cze multimedialne, ładowarki przenośne, telefony bezprze-
wodowe, banki energii, listwy zasilające, odbiorniki telewizyj-
ne, projektory, odzież ochronna inna niż do celów medycz-
nych i chirurgicznych, okulary ochronne, ochronne maski 
na twarz do kasków ochronnych, folie ochronne na akcesoria 
dostosowane do smartfonów, maski ochronne do spawa-
nia, obuwie ochronne, radary, radia [odbiorniki radiowe], 
odbiorniki radiotelefoniczne, dalmierze [odległościomierze], 
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], kamery cofania 
do pojazdów, odbiorniki i nadajniki sygnałów, urządzenia 
do odbioru satelitarnego, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia zdalnego stero-
wania do kamer, urządzenia zdalnego sterowania do kontroli 
dostępu ludzi, kamery zdalnie sterowane, czujniki światła, 
dekodery telewizyjne, karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], inteligentne ładowarki, okulary inteligentne, inte-
ligentne pady jako joysticki do użytku z komputerami, inne 
niż do gier wideo, smartfony, smart TV, kable do transmisji 
danych do smartfonów, wykrywacze dymu, baterie słonecz-
ne, urządzenia do rejestrowania dźwięku, głośniki, okulary, 
poziomnice alkoholowe, stojaki i uchwyty do akcesoriów 
mobilnych, rozruszniki i stateczniki do lamp, rozruszniki 
do urządzeń oświetleniowych, tablety, telefony, teleskopy, 
urządzenia telewizyjne, odbiorniki telewizyjne, nadajniki te-
lewizyjne, urządzenia telewizyjne, terminale do książek elek-

tronicznych, terminale do gazet elektronicznych, terminale 
do publikacji elektronicznych, terminale do elektronicznych 
książek lub prac naukowych, terminale radiotelefoniczne, 
karta T-flash (mikro-bezpieczna cyfrowa karta o dużej po-
jemności) do użytku w telefonie komórkowym, termometry, 
elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, odtwarzacze płyt fonograficznych, 
piloty do telewizorów, telewizja UHD (bardzo wysokiej roz-
dzielczości), urządzenia UPS (uninterrupted power supply), 
pamięci USB (universal serial bus), magnetowidy, radia samo-
chodowe, urządzenia do identyfikacji żył do zarządzania cza-
sem i frekwencją, urządzenia do identyfikacji żył do kontroli 
dostępu, kamery wideo, karty pamięci do urządzeń do gier 
wideo, magnetowidy, urządzenia do rejestrowania obra-
zu do pojazdów, wideofony, połączone monitory wideo, 
tworzące ścianę, zestawy słuchawkowe wirtualnej rzeczy-
wistości (VR), baterie VRLA, walkie-talkie, poręczne kamery 
do bezzałogowego lotnictwa, przyłbice spawalnicze, maski 
do spawania, baterie,  przewodowe i bezprzewodowe urzą-
dzenia do blokowania drzwi do kontroli dostępu, kable elek-
tryczne, urządzenia bezprzewodowego punktu dostępowe-
go (WAP), głośniki bezprzewodowe, urządzenia rentgenow-
skie [nie do celów leczniczych], baterie cynkowo-węglowe, 
baterie chlorku cynku, 10 zatyczki do uszu jako przyrządy 
do ochrony uszu, 26 elektryczne wałki do włosów.

(210) 504293 (220) 2019 09 10
(731) STUKAN TOMASZ DRUMSTORE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) defil

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.03.15, 24.17.10, 24.17.12, 24.17.14
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne.

(210) 505902 (220) 2019 10 22
(731) BIONIGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotoryja
(540) (znak słowny)
(540) bionigree
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsam 
do włosów, balsamy inne niż do celów medycznych, eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki, lakier 
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, preparaty fitokosmetyczne, serum 
do włosów, serum pielęgnacyjne, suche szampony, szampo-
ny, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 5 bal-
samiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, 
balsamy do użytku medycznego, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze suche szampony, leki dla ludzi, maści do celów 
farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, olejki lecz-
nicze, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty far-
maceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
preparaty lecznicze na porost włosów, suplementy diety, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplemen-
ty diety do celów medycznych, szampony lecznicze, zioła 
lecznicze, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem internetu 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
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oraz zaopatrzenia medycznego i kosmetyków, sprzedaż 
wysyłkowa i katalogowa kosmetyków, sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, organizowanie sieci sprze-
daży, pośrednictwo handlowe, prezentacja oferty handlowej 
w internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji 
handlowej, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek, 
44 fryzjerstwo, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, salony 
piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi me-
dyczne, usługi wizażystów.

(210) 506095 (220) 2019 10 26
(731) GASTRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KORWIN
(510), (511) 21 pojemniki na napoje, naczynia na napoje, 
butelki na napoje, termoizolacyjne torby i pojemniki na na-
poje, 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje 
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje energety-
zujące, mrożone napoje gazowane, toniki jako napoje nie-
lecznicze, napoje owocowe niealkoholowe, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, koktajle, napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, 35 reklama, marketing, informacja marketin-
gowa, zaopatrzenie osób trzecich w napoje jako sprzedaż 
towarów (napojów), dostarczanie informacji marketingowej, 
dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji 
handlowych on-line, handel elektroniczny, mianowicie do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 
sprzedaż napojów.

(210) 506471 (220) 2019 11 06
(731) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCO Papa’s

(531) 05.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 tłuszcze roślinne, mieszanki tłuszczy roślin-
nych, wyroby spożywcze na bazie tłuszczy roślinnych zawar-
te w tej klasie, sery, substytuty sera na bazie tłuszczy roślin-
nych, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, owoce i warzy-
wa przetworzone na wszelkie sposoby, wyroby spożywcze 
na bazie mięsa zawarte w tej klasie, galaretki owocowe i wa-
rzywne, owoce runa leśnego przetworzone na wszelkie spo-
soby, substytuty wędlin na bazie tłuszczy roślinnych, goto-
we do spożycia przekąski i dania na bazie warzyw, owoców, 
tłuszczy roślinnych, orzechów, nasion lub mieszanek tych 
składników, napoje mleczne, wyroby spożywcze na bazie 
mleka kokosowego, sojowego, migdałowego, ryżowego lub 
z innych surowców roślinnych zawarte w tej klasie, orzechy 
przerobione na wszelkie sposoby zawarte w tej klasie, pasty 
do kanapek na bazie tłuszczy roślinnych, warzyw, owoców, 
orzechów, nasion i innych surowców roślinnych zawartych 
w tej klasie, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki na ba-
zie warzyw, owoców, orzechów, nasion i innych surowców 
roślinnych zawartych w tej klasie, 30 wyroby piekarnicze, wy-

roby cukiernicze, słodycze, cukier palmowy, cukierki, czekola-
da i wyroby na jej bazie, kakao i wyroby na jego bazie, kawa 
i wyroby na bazie kawy, produkty zbożowe, makarony, ryż, 
przyprawy, skrobia do celów spożywczych, wyroby spożyw-
cze na bazie skrobi, kasze spożywcze, desery zawarte w tej 
klasie.

(210) 506779 (220) 2019 11 14
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Uchatki
(510), (511) 5 wchłaniające artykuły higieniczne, 10  wkłady 
do spluwaczek do celów stomatologicznych.

(210) 506780 (220) 2019 11 14
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Folk Almusso

(531) 03.07.03, 03.01.14, 03.01.25, 05.05.20, 05.05.22, 05.05.23, 
27.05.01, 29.01.15, 26.13.25

(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
lub kosmetycznych, papierowe ręczniki do rąk nasączone 
środkami kosmetycznymi lub czyszczącymi, wata do celów 
kosmetycznych, 16 wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, wyroby papierowe do celów domo-
wych, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chus-
teczki toaletowe, chusteczki papierowe nasączone płynami 
kosmetycznymi, ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne, pa-
pier toaletowy, czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy, 
podkłady papierowe, produkty z papieru do celów kuchen-
nych, serwetki papierowe.

(210) 506908 (220) 2019 11 18
(731) WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, software, 
publikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, płyty CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, karty 
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magnetyczne, karty z pamięcią, karty z mikroprocesorem, 
audiowizualne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy, 
urządzenia do przetwarzania informacji, interfejsy kompu-
terowe, 41 publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], 45 badania prawne, usługi prawnicze, 
doradztwo prawne, usługi wsparcia prawnego, usługi w za-
kresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, dostarczanie informacji prawnych, 
pomoc prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące zagadnień prawnych.

(210) 507189 (220) 2019 11 26
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBUŚ K PO PIERWSZE DRUGIE ŚNIADANIE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.07.01, 19.07.17, 05.09.17, 08.01.06, 
04.05.01

(510), (511) 29 chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chipsy 
na bazie warzyw, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, 
chipsy odtłuszczone, dżemy, marmolady, owoce kandyzo-
wane, lukrowane owoce, owoce suszone, mrożone owoce, 
owoce konserwowane, owoce w puszkach, owocowe ga-
laretki, przekąski na bazie owoców, sałatki owocowe, pulpa 
owocowa, przetwory z warzyw i owoców, miąższ owoco-
wy, mleczne produkty, koktajle mleczne, desery w postaci 
kremów, 30 chipsy zbożowe, chipsy ryżowe, chipsy tortilla, 
chipsy kukurydziane, chipsy [produkty zbożowe], batoniki 
zbożowe, biszkopty, chipsy, ciasto, ciastka, wyroby cukierni-
cze, cukierki, ciastka ryżowe, galaretki owocowe, gofry, guma 
do żucia, herbatniki, herbatniki petit beurre, kawa, herbata, 
napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, lody spożyw-
cze, jogurt mrożony, jogurt mrożony z owocami, krakersy, 
kukurydziane płatki, miód, musy owocowe, kremy owocowe 
w postaci dodatków do deserów, przekąski zbożowe, pud-
dingi, cukierki jako słodycze, słodycze, słodycze do ssania, 
sosy do polewania deserów, sosy owocowe, wyroby cu-
kiernicze, przekąski ze zbóż, 32 napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, napoje 
owocowe, napoje owocowo-warzywne, napoje warzywne, 
napoje instant, napoje z soków, nektary, nektary owocowe, 
syropy owocowe, syropy do produkcji napojów, esencje 
do produkcji napojów, wody mineralne gazowane, wody 
mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musują-
ce, soki przecierowe, sok pomidorowy, pastylki do produkcji 
napojów, proszek do wytwarzania napojów, napoje z soków 
owocowych, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, soki z wi-
taminami, napoje wzbogacone witaminami, napoje izoto-
niczne, napój pomidorowy, soki marchwiowe, soki owoco-
we wzbogacone błonnikiem, soki warzywne wzbogacone 
błonnikiem, soki na bazie marchwi, napoje na bazie mar-

chwi, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki 
z miąższem z owoców, soki z kawałkami owoców, nektary 
z kawałkami owoców, nektary z miąższem z owoców.

(210) 507455 (220) 2019 12 02
(731) ROGALA PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKI TEAM KARPIOWY

(531) 02.01.12, 02.01.16, 03.09.01, 03.09.10, 06.03.01, 21.03.15, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie.

(210) 507522 (220) 2019 12 03
(731) MIRAI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C

(531) 27.05.01, 27.05.23, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi edukacji pozaszkolnej, 42 badania na-
ukowe, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przy-
rodniczych i technicznych, 43 usługi restauracyjne, usługi 
gastronomiczne, usługi cateringowe (przygotowywanie 
i dostarczanie posiłków), usługi hotelowe, usługi tymcza-
sowego zakwaterowania, 44 usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, usługi szpitali, usługi medyczne, usługi 
fizjoterapii.

(210) 507610 (220) 2019 12 04
(731) OPEN MIND PRODUCTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jak zostałem GANGSTERem historia prawdziwa
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 23.03.10, 23.03.13
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 41 produkcja filmów 
i filmów na taśmach filmowych, prezentacja filmów, montaż, 
publikacja książek.

(210) 507729 (220) 2019 12 06
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DIABUFOR XR
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne.

(210) 507763 (220) 2019 12 06
(731) ORNAT DOMINIK JÓZEF FLINTY.PL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLINTY

(531) 10.01.18, 25.12.01, 26.05.01, 26.05.22, 27.03.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 11 zapalniczki, zapalniczki świecowe, domowe 
zapalniczki gazowe, zapalniczki gazowe, zapalniczki do gril-
la, zapalniczki [urządzenia], zapalniczki piezoelektryczne 
[inne niż dla palaczy], piroforyczne zapalniczki, inne niż dla 
palaczy, 34 zapalniczki dla palaczy, zapalniczki dla palaczy-
[nie do samochodów], zapalniczki nie z metali szlachetnych 
[nie do samochodów], zapalniczki do cygar, uchwyty do za-
palniczek, zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachet-
nych, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do papierosów 
nie do pojazdów lądowych, palniki do zapalniczek dla pala-
czy, krzemienie do zapalniczek, pojemniki z gazem do zapal-
niczek, zapalniczki kieszeniowe, nie z metali szlachetnych.

(210) 507802 (220) 2019 12 09
(731) SZUBARGA ŁUKASZ, KONIECZNY DOMINIK SZUBIKON 

SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNA OWCA

(531) 03.04.11, 03.04.24, 03.04.25, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez 
o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, kulturalnym 
i sportowym, organizacja imprez muzycznych i tanecznych, 
prowadzenie i usługi w zakresie prowadzenia: pubów, dys-
kotek, klubów koncertowych i klubów muzycznych, w tym 
klubów nocnych, usługi w zakresie organizacji występów 
muzycznych i artystycznych, usługi związane z dyskoteka-
mi, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, usługi rozrywkowe 

świadczone w dyskotekach, organizacja koncertów muzycz-
nych, przedstawień, widowisk i innych wydarzeń muzycz-
nych, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w za-
kresie edukacji muzycznej, publikacja kalendarzy imprez, 
planowanie imprez specjalnych, usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc na imprezy rozrywkowe, organizacja i prowadzenie 
imprez szkoleniowych, zarządzanie imprezami.

(210) 507839 (220) 2019 12 09
(731) STERNA WOJCIECH TAMI PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) czytam.pl KSIĘGARNIA INTERNETOWA

(531) 02.09.14, 20.07.02, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 jednorazowe maty do przewijania niemowląt, 
pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 9 muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe CD, 
DVD i inne nośniki, pliki multimedialne do pobrania, w tym 
książki, filmy, muzyka, taśmy z nagraniami, książki elektronicz-
ne, książki audio, audiobook, oprogramowanie utrwalone 
na nośnikach CD, DVD i innych oraz do pobrania, pobieral-
ne gry komputerowe, zaprogramowane gry wideo zawarte 
w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], gry wideo 
nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, urządzenia odsłu-
chowe do monitorowania niemowląt, urządzenia do moni-
torowania niemowląt, urządzenia wideo do monitorowania 
niemowląt, 10 akcesoria do karmienia niemowląt: smoczki, 
smoczki do butelek do karmienia, smoczki do karmienia nie-
mowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, 12 wózek dla 
niemowląt z usuwalnymi wspornikami, rowery dziecięce, 
składane wózki dziecięce, samochodowe foteliki dziecię-
ce, wózki na kółkach dla dzieci, wózki dziecięce spacerowe, 
16 albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, almanachy [rocz-
niki], arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biuro-
we, artykuły do korektowania i ścierania, artykuły papiernicze 
do pisania, artykuły piśmiennicze, artystyczne i rzemieślnicze 
zestawy do malowania, atlasy, biurowe artykuły papiernicze, 
bloki [artykuły papiernicze], czasopisma [periodyki], druki, 
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
edukacyjne, drukowane materiały piśmienne, dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 
gazety, kalendarze, kartki papieru [wkłady], kleje do mate-
riałów papierniczych lub do użytku domowego, komiksy, 
komiksy [książki], koperty [artykuły piśmienne], książeczki 
do kolorowania, krzyżówki, książki, materiały drukarskie i in-
troligatorskie, materiały drukowane, materiały i środki dla ar-
tystów i do dekoracji, materiały do opakowywania, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały introligator-
skie do książek i dokumentów, notatniki [notesy], ochronne 
okładki na książki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
papier i karton, papierowe materiały biurowe, papierowe 
materiały dydaktyczne, periodyki [czasopisma], podręczni-
ki [książki], terminarze, torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, 
zakładki do książek, 25 wyprawki dla niemowląt, wyprawki 
dziecięce [odzież], 28 zabawki, gry, gry planszowe, gry kar-
ciane, gry fabularne, gry - łamigłówki, gry muzyczne, gry to-
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warzyskie, gry akcji zręcznościowe, wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, sprzęt 
sportowy, zabawkowy sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt 
sportowy, 35 usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, usługi księgarni w zakresie dystry-
bucji towarów takich jak książki, broszury, publikacje, komik-
sy, gazet, publikacji periodycznych, w tym dzienniki, czasopi-
sma, almanachy [roczniki], publikacje edukacyjne i naukowe, 
pomoce dydaktyczne i naukowe, administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, w tym oferowanej on-line 
w Internecie, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, na od-
ległość, w tym świadczone on-line w dziedzinie towarów 
takich jak materiały drukowane w tym książki, broszury, 
publikacje, komiksy, gazety, publikacje periodyczne, w tym 
dzienniki, czasopisma, almanachy (roczniki), usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w sklepach, na odległość, w tym 
świadczone on-line w dziedzinie towarów takich jak gry, za-
bawki, utrwalone na nośnikach oprogramowanie, muzyka, 
filmy i inne publikacje treści obrazowych, tekstowe i multi-
medialnych, pomoce dydaktyczne i naukowe, usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w sklepach, na odległość, w tym 
świadczone on-line w dziedzinie towarów takich jak artykuły 
papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, arty-
kuły dla plastyków, pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, usłu-
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi w zakresie zamówień on-line, reklama  
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamó-
wień on-line, udostępnianie katalogów [spisów] informacji 
handlowych on-line w Internecie, dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, informacja handlowa i marketingowa, organizacja 
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, 
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie 
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie targów związanych 
z działalnością wydawniczą, organizowanie konsumenckich 
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizo-
wanie losowania nagród w celach promocyjnych, prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, skomputeryzowane zamó-
wienia towarów, usługi reklamowe związane z książkami, 
zamówienia handlowe, komputerowe zarządzanie plikami 
za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania informa-
cji za pośrednictwem Internetu, 41 warsztaty w celach kul-
turalnych, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, imprezy kul-
turalne, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultural-
nych lub edukacyjnych.

(210) 507948 (220) 2019 12 11
(731) Simply Asia Foods LLC, Hunt Valley, US
(540) (znak słowny)
(540) SIMPLY ASIA
(510), (511) 29 mrożone przystawki, złożone przede wszyst-
kim z mięsa, 30 mrożone przystawki, złożone przede wszyst-
kim z ryżu, przyprawy ziołowe, mieszanki przypraw zioło-

wych, przyprawy, mieszanki przypraw, ryż, przyprawy i do-
datki smakowe połączone w jednolity zestaw, płynne sosy, 
marynaty, ryż i mieszanki przypraw połączone w jednolity 
zestaw, zapakowane zestawy dań złożone przede wszystkim 
z makaronu lub ryżu, uprzednio zapakowane dania złożone 
przede wszystkim z ryżu.

(210) 507975 (220) 2019 12 12
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pure

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 508038 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
(540) VIFON to dziś od 1963
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwo-
we, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy 
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, 
produkty mleczne, mrożone owoce, mrożone warzywa, 
mrożone owoce morza, mrożone dania składające się głów-
nie z mięsa i ryb, konserwowane pędy bambusa, krajane 
pędy bambusa, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, 
zupy błyskawiczne, instant, sałatki warzywne, owoce suszo-
ne, mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przypra-
wy, herbata, kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy 
ryżowe, mąka ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, 
mąka kukurydziana, sosy, makarony, tapioka, cukier trzci-
nowy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawo-
wych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, 
sosów, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszla-
chetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publiko-
wanie tekstów reklamowych, organizowanie i przygotowy-
wanie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachet-
niaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 508040 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)
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(540) VIFON to dzisiaj od 1963
(510), (511) 29 buliony, grzyby suszone, grzyby konserwo-
we, oleje jadalne, olej sezamowy, konserwy rybne, konserwy 
mięsne, owoce konserwowe, warzywa konserwowe, mięso, 
produkty mleczne, mrożone owoce, mrożone warzywa, 
mrożone owoce morza, mrożone dania składające się głów-
nie z mięsa i ryb, konserwowane pędy bambusa, krajane 
pędy bambusa, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, 
zupy błyskawiczne, instant, sałatki warzywne, owoce suszo-
ne, mleko kokosowe, tofu, ryby, 30 ciasta, krakersy, przypra-
wy, herbata, kawa, napoje na bazie kawy, ocet, ryż, potrawy 
ryżowe, mąka ryżowa, papier ryżowy do wyrobu dań, mąka, 
mąka kukurydziana, sosy, makarony, tapioka, cukier trzci-
nowy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawo-
wych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, 
sosów, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów 
spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszla-
chetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publiko-
wanie tekstów reklamowych, organizowanie i przygotowy-
wanie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spo-
żywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachet-
niaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 508053 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA 

Z KLUSKAMI O SMAKU CHILI RAMEN CHILI FLAVOUR 
INSTANT NOODLE SOUP OSTRE ORYGINALNE

(531) 05.03.11, 05.09.21, 01.15.05, 08.07.03, 11.03.99, 11.03.18, 
19.03.25, 24.03.18, 24.03.14, 25.01.25, 26.04.22, 27.05.02, 
29.01.15

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, zupy z makaronem.

(210) 508056 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA 

Z KLUSKAMI O SMAKU SOSU SOJOWEGO Z WAKAME 
RAMEN SOY SAUCE SOY SAUCE FLAVOUR INSTANT 
NOODLE SOUP WITH WAKAME (MILD) ŁAGODNA

(531) 05.03.11, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.09, 11.03.18, 11.03.99, 
11.01.06, 19.03.25, 26.04.24, 25.07.23, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, zupy z makaronem.

(210) 508058 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 RAMEN SOY SAUCE 

ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU SOSU 
SOJOWEGO Z WAKAME ORIENTAL BRAND PREMIUM 
ŁAGODNA SOY SAUCE FLAVOUR INSTANT NOODLE 
SOUP WITH WAKAME (MILD)

(531) 05.03.11, 08.07.01, 08.07.03, 11.01.06, 11.03.09, 11.03.18, 
11.03.99, 25.01.01, 26.04.16, 26.04.22, 25.07.22, 27.05.01, 
29.01.15, 09.01.07

(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, zupy z makaronem.
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(210) 508060 (220) 2019 12 14
(731) KOBIELSKI TOMASZ FRIEND-ACTIVE, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENCJA WYPRAWOWA Adventure A 24  

WWW.ADVENTURE24.PL

(531) 06.01.04, 27.05.01, 26.04.16, 26.04.22, 26.04.17, 27.05.21, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, wynajmowanie mieszkań, zarządzanie nieruchomo-
ściami, 39 transport kolejowy, transport promowy, transport 
pasażerski, transport samochodowy, transport morski, rezer-
wacja transportu, informacja o transporcie, pośrednictwo 
w transporcie, usługi kierowców, pilotowanie, usługi osoby 
towarzyszącej podróżnym, rezerwacja miejsc na podróże, 
organizowanie spacerowych i wycieczkowych rejsów stat-
kami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi 
w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wyna-
jem samochodów, 41 informacja o rekreacji, usługi klubów 
zdrowia, prowadzenie zajęć fitness, organizowanie i obsługa 
konferencji, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, kształcenie praktycz-
ne /pokazy/, prowadzenie wycieczek górskich i trekkingów 
z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów 
wakacyjnych, usługi parku rozrywki, publikowanie książek, 
redagowanie tekstów innych niż reklamowe, wypożyczanie 
sprzętu do nurkowania, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego.

(210) 508068 (220) 2019 12 14
(731) NANOO PRINTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nanoo

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.13.15, 26.13.25, 26.05.04
(510), (511) 2 atrament do drukarek atramentowych, wkłady 
atramentowe pełne do drukarek, tonery do drukarek, 9 dru-
karki, plotery.

(210) 508181 (220) 2019 12 17
(731) CUST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsię-
biorstwem, czynności biurowe.

(210) 508203 (220) 2020 01 28
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saletromag

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy mineralne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, 
ogrodnictwa leśnictwa.

(210) 508240 (220) 2019 12 18
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURSZTYN

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.02
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twa-
rogowe, sery podpuszkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, 
sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produk-
ty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, ke-
firy, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki 
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-
żywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, infor-
macja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożyw-
czych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.

(210) 508318 (220) 2019 12 20
(731) MJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi zarządzania społecznością on-line, 
badanie i zbieranie opinii publicznej, prowadzenie ankiet, 
prowadzenie badań opinii publicznej, projektowanie badań 
opinii publicznej, opracowywanie ankiet opinii publicznej, 
oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, rozpowszechnianie reklam 
poprzez internet, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, 38 udostępnianie interaktyw-
nej platformy on-line pozwalającej użytkownikom na wy-
mianę opinii, poglądów, wypowiadania się, głosowania, 
forów dyskusyjnych, przesyłania wiadomości i plików oraz 
udostępniania treści w formie tekstowej, audio, wizualnej 
i audio - wizualnej, usługi pokojów rozmów [chatroom] dla 
serwisów społecznościowych, fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, udostępnianie forów inter-
netowych on-line, wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 
elektroniczna transmisja wiadomości, elektroniczna wymia-
na danych przechowywanych w bazach danych dostępnych 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna 
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 
obsługa chat roomów, transmisja krótkich wiadomości [sms], 
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów teksto-
wych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyj-
nymi, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści 
audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja 
treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem 
Internetu, udostępnianie on-line elektronicznych tablic infor-
macyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użyt-
kownikami komputerów i urządzeń mobilnych, udostępnia-
nie pokojów rozmów [chatroomów] on-line do przesyłania 
wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy 
użytkownikami, udostępnianie interaktywnej platformy  
on-line do badania i zbierania opinii publicznej, udostępnia-
nie interaktywnej platformy on-line do głosowania.

(210) 508367 (220) 2019 12 21
(731) PLATFORMA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) ERLI
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
mobilne zakresie obsługiwania sklepów on-line, 35 usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać sta-
tus oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawie-
rać umowy i dokonywać transakcji, reklama on-line, badania 
i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-

cych towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzy-
wa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i prze-
ciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substan-
cje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przezna-
czone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kom-
post, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk kra-
wiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: mieszaniny 
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również 
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświe-
tlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, prepa-
raty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i arty-
kuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne 
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, 
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 
kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby me-
talowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien-
ne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobyw-
czego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty 
przemysłowe, generatory elektryczności, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia 
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, 
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych 
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do pojazdów lądowych), usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: narzędzia rolnicze, inne niż 
narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 
narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, 
broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki 
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące 
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie 
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, bu-
dowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia 
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyj-
ne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowi-
zualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, te-
stujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do ce-
lów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodze-
nia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu-
cenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, kompu-
tery i peryferyjne urządzenia komputerowe, usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: skafan-
dry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu 
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, ręka-
wice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, ma-
gnetyzery i demagnetyzery, usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurko-
wania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyj-
ne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: przyrządy 
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kon-
trolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah 
(kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: urządzenia terapeutyczne 
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły 
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do kar-
mienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie sek-

sualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do prze-
noszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne 
implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: urzą-
dzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, 
wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopa-
trzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwo-
wania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysło-
wej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: akcesoria zabez-
pieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, in-
stalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki 
i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części 
i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, ma-
teriały wybuchowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: sztuczne ognie, metale szlachetne, 
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla-
chetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instru-
menty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów 
muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, ma-
teriały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biuro-
we, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domo-
wych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: materiały do rysowania i materiały dla arty-
stów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydak-
tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owija-
nia i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcz-
nego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, materiały filtracyjne z papieru, usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, usługi 
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w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty poda-
runkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gu-
taperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, two-
rzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyj-
ne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: niemetalo-
we plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izola-
cyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzę-
że i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
kijki marszowe i trekkingowe, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: materiały niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, be-
ton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalo-
we, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, mane-
kiny krawieckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemeta-
lowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wy-
jątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, 
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzo-
ne szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, fi-
gurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodni-
cze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne 
i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, mar-
kizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, 
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje teksty-
liów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 

pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne 
kwiaty, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych 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, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych Internetu, następujących towarów: dy-
wany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne ma-
teriały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstyl-
ne, pokrycia ścian i sufitów, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, 
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie pla-
ców zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, 
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
wych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzo-
ne owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych 
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produk-
ty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, 
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syro-
py), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przypra-
wy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód 
(zamrożona woda), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: dodatki smakowe, wypieki, cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: surowe i nieprzetworzo-
ne produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce 
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: karmy 
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 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 sporządza-
nia napojów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cy-
gara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla pala-
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czy, przybory dla palaczy, zapałki, obsługa zleceń zakupów, 
pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu 
w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-
-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towa-
rów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porów-
nywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania 
produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie 
informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości 
i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowa-
dzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalno-
ściowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych 
i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzi-
nie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo 
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi 
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 42 opro-
gramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramo-
wanie komputerowe jako usług (SaaS) w zakresie obsługiwa-
nia sklepów on-line.

(210) 508370 (220) 2019 12 21
(731) PLATFORMA B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) erli

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mo-
bilne zakresie obsługiwania sklepów on-line, 35 usługi rekla-
mowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać sta-
tus oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać 
umowy i dokonywać transakcji, reklama on-line, badania 
i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpo-
żarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje 
do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczo-
ne dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle 
i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji 
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do dru-
kowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie 
surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malo-
waniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i Internetu, następujących towarów: kosmetyki nie-

lecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czysz-
czenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środ-
ki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, prepara-
ty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki 
ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, 
wosk, smary, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające 
i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetlenio-
we, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, pro-
dukty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i wete-
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetycz-
na żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, prepara-
ty i artykuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, 
rudy, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: materiały metalowe do celów budowlanych, 
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nie-
elektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby 
metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub 
transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne 
wyroby metalowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: metalowe drzwi, bramy, okna i osło-
ny okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, sta-
tuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe po-
jemniki i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolni-
cze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydo-
bywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, ro-
boty przemysłowe, generatory elektryczności, usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: urzą-
dzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczą-
ce, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryj-
nych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silniko-
wo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych 
do pojazdów lądowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: narzędzia rolnicze, inne niż narzę-
dzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzę-
dzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń 
boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do gole-
nia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i Internetu, następujących towarów: sztućce i przy-
bory do przygotowywania żywności będące nożami kuchen-
nymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane na-
rzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, 
do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne 
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, 
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geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizual-
ne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, 
kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydak-
tycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą-
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: urządzenia i przyrządy do nagrywa-
nia, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu 
lub danych, 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, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nur-
kowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia tech-
nologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i foto-
graficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i ko-
rektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyj-
ne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, 
wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i la-
boratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały 
wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgicz-
ne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy 
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: urządzenia tera-
peutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy 
i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy 
i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artyku-
ły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współży-
cie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do prze-
noszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne 
implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: urzą-
dzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, 
wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopa-
trzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opa-
lania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do goto-

wania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żyw-
ności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia 
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje 
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji in-
stalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki 
transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń 
palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: sztucz-
ne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i fi-
gurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetny-
mi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut 
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, 
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, ar-
tykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów 
biurowych lub domowych, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: materiały do rysowania 
i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szko-
leniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce 
do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kompu-
terowych i Internetu, następujących towarów: torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji teksto-
wych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarun-
kowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaper-
ka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produk-
cji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, ela-
styczne rury, rurki i przewody giętkie, usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: niemetalowe 
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, skóra i imitacje 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, kijki 
marszowe i trekkingowe, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: materiały niemetalowe, 
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, 
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do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki 
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, be-
ton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na li-
sty niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, 
skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny 
krawieckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: drabiny i ruchome schody niemetalowe, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domo-
wego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem wi-
delców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt 
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, 
z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, 
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak por-
celana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprze-
tworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przy-
bory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i mate-
riały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne-
tu, następujących towarów: przybory kosmetyczne i toaleto-
we, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z ma-
teriałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do trans-
portu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obi-
cia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektu-
ry, gumy lub tworzyw sztucznych, usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna 
stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub 
tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, 
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do wło-
sów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz pe-
ruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, za-
wieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), 
igły i szpilki entomologiczne, usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych In-
ternetu, następujących towarów: dywany, chodniki (kilimy), 
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania 
podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufi-
tów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt 
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby 
choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne 
i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 

za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następu-
jących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, 
jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso 
i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i sub-
stytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze ja-
dalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze-
chy i nasiona roślin strączkowych), usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne 
i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, kawa 
nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, 
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne 
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pie-
czenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziar-
na i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne 
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe 
zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwie-
rząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
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, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, 
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze do-
ustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, obsługa zle-
ceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w za-
opatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsłu-
ga targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wy-
miany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzi-
nie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania 
i omawiania produktów/usług, przygotowywanie i rozpo-
wszechnianie informacji dotyczących cech charakterystycz-
nych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizo-
wanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa progra-
mów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych 
baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line 
w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, do-
radztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 
usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
42 oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), opro-
gramowanie komputerowe jako usług (SaaS) w zakresie ob-
sługiwania sklepów on-line.
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje 
mobilne zakresie obsługiwania sklepów on-line, 35 usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać sta-
tus oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawie-
rać umowy i dokonywać transakcji, reklama on-line, badania 
i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzy-
wa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i prze-
ciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substan-
cje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przezna-
czone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kom-
post, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice natu-
ralne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk kra-
wiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: mieszaniny 
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również 
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświe-
tlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, prepa-
raty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje 
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, 
żywność dla niemowląt, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i arty-
kuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne 
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, 
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, 
kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby me-

talowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien-
ne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobyw-
czego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty 
przemysłowe, generatory elektryczności, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia 
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, 
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych 
do pojazdów lądowych), usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: narzędzia rolnicze, inne niż 
narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, 
narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, 
broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki 
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem 
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: 
sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące 
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie 
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, bu-
dowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia 
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, 
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednic-
twem sieci komputerowych i Internetu, następujących towa-
rów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyj-
ne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowi-
zualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, te-
stujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do ce-
lów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodze-
nia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu-
cenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, kompu-
tery i peryferyjne urządzenia komputerowe, usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: skafan-
dry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu 
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, ręka-
wice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, ma-
gnetyzery i demagnetyzery, usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurko-
wania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyj-
ne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi w zakresie 
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sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: przyrządy 
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kon-
trolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah 
(kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa-
nia stosowane w chirurgii, usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: urządzenia terapeutyczne 
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły 
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do kar-
mienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie sek-
sualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do prze-
noszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne 
implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po-
ruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, 
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: urzą-
dzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, 
wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopa-
trzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urzą-
dzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i pod-
grzewacze, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwo-
wania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysło-
wej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi-
stego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: akcesoria zabez-
pieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, in-
stalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki 
i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące 
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części 
i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, ma-
teriały wybuchowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
następujących towarów: sztuczne ognie, metale szlachetne, 
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla-
chetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie 
i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośred-
nictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących 
towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instru-
menty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów 
muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, ma-
teriały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biuro-
we, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domo-

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

ne produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce 
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: karmy 
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 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 sporządza-
nia napojów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cy-
gara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla pala-
czy, przybory dla palaczy, zapałki, obsługa zleceń zakupów, 
pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu 
w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-
-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towa-
rów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porów-
nywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania 
produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie 
informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości 
i cen towarów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowa-
dzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalno-
ściowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych 
i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzi-
nie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo 
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi 
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, kom-
puterowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 42 opro-
gramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramo-
wanie komputerowe jako usług (SaaS) w zakresie obsługiwa-
nia sklepów on-line.

(210) 508409 (220) 2019 12 19
(731) BRONIEK ALEKSANDRA PROFESSIONAL ENGLISH, 

Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOR LEGAL EAGLES EXCLUSIVELY

(531) 03.07.19, 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie kompu-
terowe [programy], programy komputerowe do pobrania, 
oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne aplikacje kompu-
terowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne materia-
ły na zajęcia, do pobrania, e-booki, książki audio, programy 
komputerowe, nośniki informacji [elektryczne lub elektro-
niczne], pliki multimedialne do pobrania, urządzenia i przy-
rządy do nauczania, aplikacje komputerowe do pobrania, 
aplikacje do pobrania na smartfony, 41 nauczanie i szkolenia, 
nauczanie języków obcych, tłumaczenia, edukacja językowa, 
szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne związane z nauką 
języków obcych, kursy językowe, opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, organizacja szkoleń, prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych internetowych, 
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publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, 
nie do pobrania, prowadzenie kursów nauki na odległość, 
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacje multime-
dialne, wypożyczanie publikacji drukowanych, elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, usługi pisania blogów, 42 oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS), hosting edukacyjnych treści multimedialnych.

(210) 508435 (220) 2019 12 23
(731) ALLIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hanson

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 perfumy i produkty perfumeryjne, mieszaniny 
zapachowe, wody toaletowe, wody zapachowe, zestawy ko-
smetyków, 35 publikowanie tekstów reklamowych, pomoc 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi 
sprzedaży w tym sprzedaży on-line związane z perfumami, 
produktami perfumeryjnymi, produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywa-
nie handlowych tekstów reklamowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wy-
dawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi 
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Inter-
netu.

(210) 508462 (220) 2019 12 24
(731) ZIENKIEWICZ JOANNA, ZIENKIEWICZ TOMASZ 

RPROJEKT SPÓŁKA CYWILNA, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLO PARK

(531) 27.05.01, 26.01.21
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowa-
nia centrami handlowymi oraz w zakresie obsługi biznesowej 
centrów handlowych, usługi centrów handlowych, w zakresie 
usług handlu detalicznego w obszarach: żywności i używek, 
odzieży i artykułów przemysłowych, zwłaszcza wyrobów 
chemicznych do celów gospodarczych, naukowych, fotogra-
ficznych, rolniczych, ogrodniczych i leśnych, żywic syntetycz-
nych w stanie surowym, tworzyw sztucznych w stanie suro-
wym, nawozów, środków do gaszenia ognia, środków 
do utwardzania i lutowania metali, wyrobów chemicznych 
do utrzymywania świeżości i konserwowania artykułów spo-
żywczych, środków garbarskich, klejów do celów przemysło-
wych, farb, pokostów, lakierów, środków antykorozyjnych, 

środków do konserwowania drewna, środków barwiących, 
bejc, żywic naturalnych w stanie surowym, folii metalowych 
i metali w formie sproszkowanej dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, środków piorących i wybielających, środ-
ków do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczów i ście-
rania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, 
środków do pielęgnacji ciała i urody, płynów do układania 
włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów 
przemysłowych, smarów, środków pochłaniających, nawilża-
jących i wiążących kurz, paliw (łącznie z paliwami silnikowy-
mi), materiałów oświetleniowych, świec i i knotów do oświe-
tlenia, wyrobów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środ-
ków sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycz-
nych do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywności 
dla niemowląt, suplementów diety dla ludzi i zwierząt, pla-
strów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombo-
wania zębów, wosków dentystycznych, środków odkażają-
cych, środków do zwalczania szkodników, fungicydów, herbi-
cydów, metali nieszlachetnych i ich stopów, materiałów bu-
dowlanych z metalu, budowli przenośnych z metalu, materia-
łów metalowych do budowy szyn, kabli i drutów metalowych 
(nie do celów elektrycznych), wyrobów ślusarskich i drobnych 
wyrobów metalowych, rur metalowych, sejfów, wyrobów 
metalowych, rud, maszyn i obrabiarek, silników (z wyjątkiem 
silników do pojazdów lądowych), mechanizmów sprzęgania 
i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
mechanicznych narzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj , na-
rzędzi i urządzeń sterowanych ręcznie, wyrobów nożowni-
czych, noży, widelców i łyżek, broni siecznej i broni białej, 
przyrządów do golenia, urządzeń i przyrządów naukowych, 
żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficz-
nych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyj-
nych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, 
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii 
elektrycznej, urządzeń do nagrywania, transmisji lub repro-
dukcji dźwięku lub obrazu, magnetycznych nośników da-
nych, płyt do nagrywania, płyt CD i DVD i innych cyfrowych 
nośników danych, automatów sprzedających i mechani-
zmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, 
kas sklepowych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarza-
nia danych, komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, 
oprogramowania komputerowego, urządzeń do gaszenia 
ognia, urządzeń i przyrządów chirurgicznych, medycznych, 
stomatologicznych i weterynaryjnych, protez kończyn, oczu 
i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywa-
nia stosowanych w chirurgii, urządzeń do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, 
pojazdów, urządzeń służących do poruszania się na lądzie, 
w powietrzu lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, 
materiałów wybuchowych, fajerwerków, metali szlachetnych 
i ich stopów oraz wykonanych z nich lub pokrytych nimi wy-
robów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, kamieni szlachetnych 
i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chrono-
metrycznych, instrumentów muzycznych, papieru, kartonu 
i towarów z nich wykonanych, druków, materiałów introliga-
torskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów do pa-
pieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku domowego, 
artykułów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania i artykułów 
biurowych (za wyjątkiem mebli), materiałów szkoleniowych 
i dydaktycznych (z wyjątkiem aparatury), materiałów do owi-
jania i pakowania z tworzyw sztucznych, czcionek drukar-
skich, matryc drukarskich, kauczuku, gutaperki, gumy, azbe-
stu, miki i wyrobów z nich wytworzonych, wyrobów z two-
rzyw sztucznych (półfabrykatów), materiałów wypełniają-
cych, uszczelniających i izolacyjnych, przewodów giętkich 
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(nie z metalu), skóry i imitacji skóry oraz towarów z nich wy-
tworzonych, skór zwierzęcych i futer, toreb podróżnych i tore-
bek, parasoli i parasolek przeciwsłonecznych, lasek, biczy, 
uprzęży i wyrobów rymarskich i siodlarskich, materiałów bu-
dowlanych (nie z metalu), rur (nie z metalu) do celów budow-
lanych, asfaltu, smoły i bituminów, budowli przenośnych 
(nie z metalu), pomników (nie z metalu), mebli, luster, ram 
do obrazów, wyrobów z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikli-
ny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, 
masy perłowej, sepiolitu i ich zamienników lub z tworzyw 
sztucznych, przyborów i pojemników do użytku w kuchni 
i w gospodarstwie domowym, grzebieni i gąbek, szczotek 
i pędzli (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiałów do wy-
twarzania pędzli, sprzętu do czyszczenia, waty szklanej, nie-
przetworzonego lub częściowo przetworzonego szkła, z wy-
jątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyrobów szkla-
nych, porcelanowych i ceramicznych, lin, sznurów, sieci, na-
miotów, brezentów, żagli, worków, materiałów do wypełnia-
nia (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw sztucznych), surowych 
włókien, przędzy i nici dla włókiennictwa, tekstyliów i wyro-
bów tekstylnych, pościeli i nakryć stołowych, ubrań, obuwia, 
nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek i splotów, guzików, 
haftek i oczek, szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, 
wycieraczek, mat, linoleum i innych wykładzin, tapet (z wyjąt-
kiem z materiałów tekstylnych), gier, zabawek, artykułów gim-
nastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, 
drobiu i dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowanych, 
mrożonych, suszonych i gotowanych warzyw i owoców, gala-
ret i galaretek, konfitur, kompotów, jaj, mleka i produktów 
mlecznych, spożywczych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, 
kakao, substytutów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki 
i produktów zbożowych, chleba, wyrobów piekarniczych 
i cukierniczych, lodów spożywczych, miodu, melasy, drożdży, 
proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), 
przypraw, lodu, produktów rolnych, ogrodniczych i leśnych 
oraz ziaren, żywych zwierząt, świeżych owoców i warzyw, na-
sion, naturalnych roślin i kwiatów, karmy, słodu, piwa, wód 
mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoho-
lowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów 
i innych preparatów do przygotowywania napojów, napojów 
alkoholowych (z wyjątkiem piwa), tabaki, artykułów tytonio-
wych i zapałek, usługi w zakresie gromadzenia wymienio-
nych wyżej towarów i ich prezentacji dla celów reklamowych 
i handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz 
osób trzecich w zakresie świadczenia usług, wszystkie wyżej 
wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem In-
ternetu, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zapewniania 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, usługi w zakresie opracowania graficznego dla 
celów reklamowych, wynajmowanie stanowisk handlowych, 
wynajmowanie i wydzierżawianie powierzchni reklamowych 
i wystawienniczych w centrach handlowych, usługi wsparcia 
sprzedaży w zakresie nieruchomości oraz w zakresie zago-
spodarowania budynków przeznaczonych na cele komercyj-
ne, w tym centrów handlowych i biurowych, 36 usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie nierucho-
mości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościa-
mi, zarządzanie budynkami, usługi w zakresie pośrednictwa, 
najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu do nierucho-
mości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczonych do co-
-workingu, sklepów detalicznych, centrów handlowych, skle-
pów z artykułami spożywczymi, hurtowni, sklepów z artyku-
łami budowlanymi, domów towarowych, sklepów z artykuła-
mi ogrodniczymi i wyrobami żelaznymi, sklepów z artykułami 
sportowymi, pomieszczeń przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą, centrów kongresowych i wystawienniczych, jak 

również do przynależnych do nich pomieszczeń, usługi ma-
klerskie w dziedzinie nieruchomości, usługi agencji nierucho-
mości, w tym usługi w zakresie najmu i dzierżawy nierucho-
mości oraz w zakresie obrotu I zarządzania nieruchomościa-
mi, usługi w zakresie pobierania czynszu z najmu i dzierżawy, 
zarządzanie gruntami, organizacja finansowania pod projekty 
budowlane, usługi w zakresie zawierania umów najmu i dzier-
żawy, zarządzanie budynkami mieszkalnymi, pośrednictwo 
w obrocie lokalami mieszkalnymi.

(210) 508464 (220) 2019 12 24
(731) MIKIETYŃSKI MAREK, Szczecinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ŚWIADOMEGO MYŚLIWEGO

(531) 02.01.02, 02.01.23, 02.01.15, 03.01.08, 27.05.01, 27.05.02, 
29.01.12

(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenie zaawansowane, 
szkolenie i instruktaż, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupo-
wych, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie 
związane z karierą zawodową, szkolenie w zakresie spraw-
ności fizycznej, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], trening osobisty [szkolenie], organizacja szko-
leń, organizacja zajęć, organizacja warsztatów i seminariów, 
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja wy-
staw w celach edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, organizacja imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie konferencji edukacyjnych, organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].

(210) 508477 (220) 2019 12 24
(731) POLSKIE TERMINALE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MORSKA WWW.POLSKA-MORSKA.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, po-
średnictwo w zakresie reklamy, 41 edukacja, rozrywka i sport, 
tłumaczenia, tłumaczenia językowe, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisem-
nych, usługi wydawnicze i reporterskie.

(210) 508554 (220) 2019 12 30
(731) FIT RECRUITMENT TYLEC-GUSAKOV 

WOSZCZEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FIT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, interaktywne 
bazy danych, elektroniczne bazy danych, mobilne aplikacje, 
wszystkie powyższe towary dotyczące doradztwa personal-
nego, 35 doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, usługi rekrutacyjne, profesjonalne usługi w za-
kresie rekrutacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo 
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usłu-
gi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w za-
kresie planowania i ustalania strategii działalności gospodar-
czej, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi konsultin-
gowe związane z zarządzaniem, 41 doradztwo zawodowe, 
ocena orientacji zawodowej, usługi szkolenia zawodowego, 
szkolenie związane z karierą zawodową, usługi edukacyjne 
dla kadry kierowniczej, szkolenia z zakresu stosunków po-
między pracodawcami i pracownikami, kursy szkoleniowe, 
usługi szkoleniowe dla biznesu, edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstrane-
tów, 42 usługi naukowe i technologiczne.

(210) 508558 (220) 2019 12 30
(731) SWISS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rąbień

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Konopik

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.

(210) 508578 (220) 2019 12 30
(731) MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sunny SMILE Magnolia’s

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.13, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 
26.05.18

(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, także odtłuszczone, 
owocowe, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane i owoco-
we, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, owoce lukro-
wane, płatki ziemniaczane, orzechy preparowane, orzechy 
arachidowe, migdały, orzechy arachidowe preparowane, 
migdały spreparowane, skórki owocowe, 30 batoniki zbo-
żowe wysokoproteinowe, batony zbożowe i energetyczne, 
batony lukrecjowe, biszkopty, bułeczki słodkie także broszki, 
chipsy jako produkty zbożowe, ciasta, ciasta także na ciastka 
i wyroby mączne, ciastka, ciastka ryżowe, gofry, herbatniki, 
herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, kisze, krakersy, 
marcepan, muesli, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy 
w czekoladzie, paszteciki, pieczywo imbirowe również pier-
nik, placki, pomadki jako cukierki, potrawy i żywność na bazie 
mąki, pralinki, produkty żywnościowe z ciasta, przekąski zbo-
żowe, przekąski ryżowe, przekąski wykonane z mąki ryżowej, 
ptifurki jako ciasteczka, słodycze: cukierki, galaretki, do ssa-
nia i jako ozdoby choinkowe, ozdoby choinkowe jadalne, 
suchary, tarty, tarty z owocami, tortille, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze także na bazie migdałów i orzechów ara-
chidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby 
z kakao - wszystkie wcześniej wymienione z wyłączeniem 
lodów, innych mrożonych deserów, past do smarowania 
chleba, mąki do pieczenia, mieszanek do przygotowywania 
ciast, przypraw, sosów, sosów sałatkowych i dressingów, ma-
jonezu, aromatów do żywności, makaronu.

(210) 508606 (220) 2019 12 31
(731) EGOSLEEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.04, 
26.04.06, 09.01.23

(510), (511) 10 wyroby medyczne, poduszki do użytku te-
rapeutycznego, poduszki do celów medycznych, materace 
do celów medycznych.

(210) 508678 (220) 2020 01 03
(731) STRZELECKI PIOTR JERZY, Sulistrowice
(540) (znak słowny)
(540) PHARMACAR
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 35 usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, 39 usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, usługi przewo-
zu, transport.

(210) 508700 (220) 2020 01 04
(731) STRZELECKI PIOTR JERZY, Sulistrowice
(540) (znak słowny)
(540) APTECAR
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 35 usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, 39 usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, usługi przewo-
zu, transport.
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(210) 508867 (220) 2020 01 10
(731) PRYMAS ADRIAN CIOSS, Wieruszów
(540) (znak słowny)
(540) Fedi
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla 
zwierząt, nielecznicze lotiony, szampony dla zwierząt [nie-
lecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt 
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środ-
ki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 aminokwasy do celów 
weterynaryjnych, białkowe suplementy dla zwierząt, en-
zymy do celów weterynaryjnych, lecznicze szampony dla 
zwierząt domowych, obroże przeciwpasożytnicze dla zwie-
rząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze 
weterynaryjne środki do mycia, pasza lecznicza dla zwierząt, 
pieluchy dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty 
enzymatyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety 
dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla psów, tłuszcze 
do celów weterynaryjnych , 31 artykuły jadalne do żucia dla 
zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, karmy i pasze dla 
zwierząt, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, korzenie 
do spożycia przez zwierzęta, mączka dla zwierząt, mączka 
lniana jako pasza dla zwierząt, mączka z orzechów arachido-
wych dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, papier 
pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, piasek 
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt, pokarm dla zwierząt do-
mowych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż 
jako pasza dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, 
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla 
psów, ściółka dla zwierząt.

(210) 508872 (220) 2020 01 10
(731) MARIANO ITALIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Justynów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARIANO ITALIANO

(531) 02.01.11, 09.01.10, 09.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 pizzerie.

(210) 508946 (220) 2020 01 13
(731) ZAMOJSKA AGNIESZKA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) złota reneta
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina wzmacniane, 
wina stołowe, wina deserowe, wina musujące, wina natural-
nie musujące.

(210) 508954 (220) 2020 01 13
(731) MARCHEWKA TRADEMARK HOLDER  

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHLAND

(531) 26.15.01, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrane media i media do pobrania, opro-
gramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe 
media do nagrywania i przechowywania danych, gry wideo, 
gry komputerowe i inne gry elektroniczne przystosowane 
do eksploatacji z telewizorem, gry komputerowe, optyczne 
i magnetyczne nośniki informacji, w tym dyski, dyskietki, ta-
śmy, płyty czyste lub z nagranym dźwiękiem, obrazem, ry-
sunkiem, tekstem, danymi, programami lub z innego rodzaju 
informacją, programy komputerowe, gry działające wy-
łącznie z odbiornikiem telewizyjnym lub monitorem kom-
puterowym, oprogramowanie, w szczególności oprogra-
mowanie gier, 42 projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, programowanie komputerowe 
dla osób trzecich, programowanie komputerów i doradz-
two komputerowe, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerów i sprzętu komputerowego, usługi baz danych, 
aktualizacja i stała obsługa na zlecenie osób trzecich opro-
gramowania komputerowego, dostosowanie programów 
komputerowych do potrzeb użytkownika.

(210) 508963 (220) 2020 01 13
(731) TUPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARNY KOPCIUCH

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 nalepki, naklejki [materiały piśmienne], biu-
letyny informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
ulotki , 41 przekazywanie know how (szkolenia), publikowa-
nie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-li-
ne elektronicznych książek i czasopism, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów (szkolenie), kształcenie praktyczne 
(pokazy), organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, produkcja filmów innych niż reklamowe.

(210) 508977 (220) 2020 01 14
(731) KOMES WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMES water
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(531) 25.07.22, 24.07.01, 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne.

(210) 508984 (220) 2020 01 14
(731) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) drErnest
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycz-
nych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla ce-
lów medycznych, aktualizacja programów komputerowych 
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, programowanie komputerów, 44 kliniki me-
dyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.

(210) 508986 (220) 2020 01 14
(731) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) drEdward
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycz-
nych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla ce-
lów medycznych, aktualizacja programów komputerowych 
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, programowanie komputerów, 44 kliniki me-
dyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.

(210) 508991 (220) 2020 01 14
(731) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) drEmil
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycz-
nych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla ce-
lów medycznych, aktualizacja programów komputerowych 
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, programowanie komputerów, 44 kliniki me-
dyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.

(210) 508994 (220) 2020 01 14
(731) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) drEmeryk
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycz-
nych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla ce-
lów medycznych, aktualizacja programów komputerowych 
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, programowanie komputerów, 44 kliniki me-
dyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.

(210) 508995 (220) 2020 01 14
(731) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) drEdgar
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycz-
nych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla ce-
lów medycznych, aktualizacja programów komputerowych 
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, programowanie komputerów, 44 kliniki me-
dyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.

(210) 509012 (220) 2020 01 14
(731) MODERN STYLE PTE. LTD., Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O’STIN

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne w sprayu do rozciągania 
obuwia, 2 barwniki do obuwia, powłoki posiadające właści-
wości hydrofobowe (farba), 3 wybielacze stosowane w pral-
nictwie, środki czyszczące, wosk do butów, pasty i kremy 
do butów, wosk szewski, saszetki zapachowe do podusze-
czek na oczy, saszetki zapachowe, mieszaniny zapachowe 
potpourri, w tym znajdujące się w poduszkach do aromate-
rapii, perfumy, kadzidełka i zapachy, inne niż perfumy 
do użytku osobistego, zestawy kosmetyków, zestawy ko-
smetyków zawarte w kosmetyczkach, środki kosmetyczne, 
środki toaletowe, kosmetyki, kosmetyki do ozdabiania, woda 
perfumowana, woda kolońska, produkty kosmetyczne i per-
fumeryjne dla niemowląt, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do demakijażu, 
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
chusteczki nasączone preparatami do zmywania lakieru 
z paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji skó-
ry wokół oczu, nielecznicze balsamy do ust, kosmetyki 
do makijażu teatralnego, kreda do makijażu, naklejane ozdo-
by do paznokci, rzęsy sztuczne, sztuczne paznokcie, nawilża-
ne chusteczki kosmetyczne, tatuaże zmywalne do celów 
kosmetycznych, farby do włosów, kąpielowe preparaty mu-
sujące, mydła, lakiery do paznokci, preparaty do układania 
włosów, w tym preparaty do układania włosów dla niemow-
ląt, 4 światełka nocne (świeczki), świece zapachowe, świece, 
oświetlenie bożonarodzeniowe (świece), zapachowe świece 
aromaterapeutyczne, świeczki do podgrzewaczy, 5 pieluszki 
dla niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, chusteczki odkaża-
jące, 6 wieszaki do ubrań, metalowe, kosze metalowe, pudeł-
ka ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych, skrzynie 
metalowe, tace metalowe, metalowe ozdoby świąteczne 
inne niż ozdoby choinkowe, 8 sztućce stołowe (noże, widel-
ce i łyżki), w tym sztućce jednorazowe, noże do użytku do-
mowego, noże do majsterkowania, noże do tapet, otwiera-
cze do puszek (nieelektryczne), nożyczki, pilniki do paznokci, 
zalotki do rzęs, lokówki do włosów (narzędzia ręczne), pęsety 
do brwi, pęsety do depilacji, fartuchy na narzędzia, 9 okulary 
przeciwsłoneczne, pokrowce na okulary, etui na okulary, łań-
cuszki do okularów, gogle do pływania, gogle dla nurków, 
maski do pływania, maski do nurkowania, futerały na telefo-
ny, pokrowce na smartfony, pokrowce do tabletów, pokrow-
ce na laptopy, torby do transportu laptopów, torby do trans-
portu tabletów, klepsydry (czasomierze), płyty kompaktowe, 
słuchawki (zakładane na głowę), głośniki, paski do telefonów 
komórkowych, kable do ładowania telefonów, taśmy mierni-
cze, kable elektryczne, przewody do transmisji sygnałów 
elektrycznych lub optycznych, ładowarki sieciowe, baterie 
i urządzenia do ładowania, cyfrowe nośniki do nagrywania 
danych, tablety, telefony, smartfony, aparaty fotograficzne, 
osłony do gniazdek elektrycznych, tarcze odblaskowe do no-
szenia na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogo-
wym, 11 kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, lam-
py oświetleniowe nie ujęte w innych klasach, latarnie nie uję-
te w innych klasach, latarnie i lampiony dekoracyjne, 14 biżu-
teria, w tym pierścionki, kolczyki, naszyjniki typu choker, 
broszki, wisiory, wisiory ozdobne, klipsy, naszyjniki, bransolet-
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ki, łańcuszki, korony, wpinki do klapy, wpinki ozdobne, szpilki 
ozdobne, kamienie półszlachetne, ozdobne wpinki do klapy, 
przyrządy do mierzenia czasu, futerały na zegarki i zegary, 
breloczki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami lub dekora-
cyjnymi zawieszkami), zawieszki do kółek na klucze, zawiesz-
ki w kształcie breloków do kluczy, zawieszki do kluczy, biżu-
teria do kolczykowania ciała, w tym kolczyki w kształcie kółka 
i kolczyki do nosa, srebro, kasetki na biżuterię (szkatułki), bi-
żuteria dla dzieci, 16 torebki do pakowania (koperty, worecz-
ki) z papieru lub tworzyw sztucznych, torby papierowe, po-
jemniki wykonane z papieru, torby na prezenty z papierów 
lub z tworzyw sztucznych, uniwersalne woreczki z tworzyw 
sztucznych, arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulo-
zy regenerowanej do owijania, folie z bąbelkami z tworzywa 
sztucznego do owijania, folia z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, papier do zawijania, materiały opakowa-
niowe (amortyzujące, do wyściełania) z papieru lub kartonu, 
pudełka z papieru lub kartonu, opakowania na prezenty 
z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki papierowe lub 
plastikowe na jedzenie na wynos, artykuły biurowe, przybo-
ry szkolne (artykuły piśmiennicze), przyborniki na biurko, or-
ganizery do użytku biurowego, organizery osobiste, papier, 
afisze i plakaty, kreda, kreda do pisania, tablice do pisania 
kredą, szkolne i do użytku domowego, suche kalkomanie, 
nalepki na zderzaki pojazdów, etui na dokumenty (materiały 
piśmiennicze), materiały do modelowania, książeczki do ko-
lorowania, karty i mapy, kartki okolicznościowe na zawiado-
mienia i podziękowania, figurki z masy papierowej, figurki 
z papieru, osłony z papieru na doniczki, przypinki z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, plakietki z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, bieżniki stołowe papierowe, bibuł-
ka, jednorazowe papierowe serwetki stołowe, chusteczki pa-
pierowe do usuwania makijażu, chusteczki papierowe 
do usuwania lakieru z paznokci, dekoracyjne girlandy papie-
rowe na przyjęcia, ramki passe-partout do zdjęć, oprawy 
do obrazów, chusteczki do nosa (papierowe), śliniaki papie-
rowe, tiary i korony papierowe, plany dnia (terminarze), note-
sy kieszonkowe, papierowe dekoracje świąteczne, 17 mate-
riały do pakowania (amortyzacja, wypychanie) z gumy lub 
tworzyw sztucznych, torby (koperty, woreczki) z gumy 
do pakowania, 18 portfele kieszonkowe, pojemniki na wizy-
tówki, parasole, torby i torebki, zestawy podróżne (wyroby 
skórzane), torby-chlebaki, rzemienie, plecaki, małe plecaki, 
torby, woreczki do przechowywania przyborów do makija-
żu, woreczki na klucze, torby plażowe, torby sportowe, torby 
turystyczne, torby na zakupy, torby szkolne, kuferki na przy-
bory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, kufry po-
dróżne, walizki, etui na klucze, pudełka z fibry, podróżne pu-
dła na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, ko-
smetyczki bez wyposażenia, nosidełka dla niemowląt do no-
szenia na ciele, okrycia dla zwierząt, 20 meble, ramy do obra-
zów, lustra, łóżeczka dla dzieci, kołyski dla dzieci, stoły, listwy 
do ram obrazów, przewijaki, ochraniacze na szczebelki do łó-
żeczek dla dzieci, inne niż pościel, osłony przeciwuderzenio-
we do mebli, maty do przewijania niemowląt, dopasowane 
osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, parawany (meble), 
kosze niemetalowe, kosze do noszenia dzieci, kosze z po-
krywką do przenoszenia rzeczy, pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, opakowania drewniane do butelek, 
stojaki do butelek, pudełka na narzędzia, niemetalowe, pu-
ste, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, szafki zamy-
kane, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki 
na zabawki, pudełeczka na upominki rozdawane na przyję-
ciach z tworzywa sztucznego, pudła do transportu i prze-
chowywania z tworzywa sztucznego, wieszaki i haczyki 
na ubrania, haczyki na zasłony prysznicowe, haki do zasłon, 
haczyki niemetalowe do wieszaków stojących na ubrania, 

haczyki na ubrania, niemetalowe, wieszaki na torby, nieme-
talowe, poduszki, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, 
rolety okienne z tkaniny, umywalki obudowane szafką, po-
krowce na osłony przeciwuderzeniowe do łóżeczek dla dzie-
ci, pokrowce na ochraniacze na szczebelki łóżeczek dla dzie-
ci, figurki z żywicy odlewane na zimno, figurki z kości, kości 
słoniowej, gipsu, tworzyw sztucznych, wosku lub drewna, 
tablice do zawieszania kluczy, szafki na klucze, kółka do klu-
czy, niemetalowe, ozdoby świąteczne z tworzyw sztucznych, 
inne niż ozdoby choinkowe, 21 przybory oraz pojemniki ku-
chenne i gospodarstwa domowego, garnki kuchenne, patel-
nie, naczynia do napojów, domowe pojemniki na żywność, 
podkładki pod garnki, elementy zastawy stołowej nie ujęte 
w innych klasach, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce 
i łyżki, butelki do picia, pojemniki kuchenne, naczynia szkla-
ne, pojemniki termoizolacyjne, zestawy do przypraw, pod-
kładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstyl-
nych, okładki, uchwyty na karty menu, podpórki pod noże 
na stół, stojaki do talerzy, stojaki do elementów zastawy sto-
łowej, serwetniki stojące, podstawki pod szklanki, podstawki 
pod gorące naczynia, stojaki na patyczki zapachowe, kosme-
tyczki na przybory toaletowe, szmatki do czyszczenia okula-
rów, rękawice do użytku domowego, osłony na doniczki 
nie z papieru, figurki z porcelany, ceramiki, gliny i szkła, łapki 
do garnków, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, popier-
sia z porcelany, terakoty lub szkła, wazony, ozdoby z porcela-
ny, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, serwetniki, 
wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, szczotki 
do ubrań, miotły twarde, szczotki do mycia naczyń, pędzle 
kuchenne, szczotki do butów, gąbki do użytku domowego, 
szczotki do celów domowych, szczoteczki do brwi, szczo-
teczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, dozowniki z pompką 
do użytku domowego, mydelniczki, gąbki toaletowe, pojem-
niki na mydło, dozowniki papieru toaletowego, przepychacz-
ki do czyszczenia odpływu, wieszaki na ręczniki (pręty i koła), 
elementy napinające do odzieży, gąbki do makijaży, pędzle 
kosmetyczne, pędzle do różu do policzków, kosze do użytku 
domowego, kosze na zakupy do użytku domowego, kosze 
do przechowywania odzieży i akcesoriów łazienkowych, pu-
dła do przechowywania odzieży i innych przedmiotów, pu-
dła do celów gospodarstwa domowego, pudełka szklane, 
świeczniki, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, gąb-
ki do pudru i różu, grzebienie do włosów, szczotki do wło-
sów, aplikatory makijażu, plastikowe akcesoria kuchenne 
i elementy zastawy stołowej, inne niż noże, widelce i łyżki, 
rękawice gumowe do użytku domowego, dekoracje świą-
teczne z ceramiki lub porcelany, inne niż ozdoby choinkowe, 
22 włókno syntetyczne służące jako materiał wypełniający, 
pierze do użytku jako wypełnienie, pierze tapicerskie, wełna 
tapicerska (wypełnienie), wata tapicerska do wyściełania 
i wypychania, pierze na pościel, watolina nie z gumy, papieru 
ani plastiku, do wyściełania i wypychania, włókna poliestro-
we do wypełniania, 24 bielizna pościelowa i koce, bielizna 
pościelowa dla dzieci, bielizna pościelowa dla niemowląt, 
płótno do przewijania niemowląt, ręczniki nie z papieru, 
ręczniki dla niemowląt, narzuty na łóżka, koce piknikowe, 
pledy podróżne, narzuty trykotowe, pokrycia na materace, 
narzuty na łóżka (lambrekiny), poszewki na kołdry i koce, po-
szewki na poduszki, poszewki na poduszki dekoracyjne, do-
pasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, pokrowce 
i narzuty na meble, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucz-
nych, zasłony prysznicowe, serwety na stół niepapierowe, 
ceraty (obrusy), ścierki do osuszania szkła (ręczniki), ściereczki 
do usuwania makijażu, tekstylne ręczniki do twarzy, tekstyl-
ne maty na stół, serwetki tekstylne, bieżniki stołowe z mate-
riałów tekstylnych, tkaniny kuchenne, śpiwory, śpiworki 
z kapturem dla niemowląt, kapy na łóżka, 25 odzież, obuwie, 
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nakrycia głowy, odzież codzienna, bielizna nocna, odzież 
sportowa, odzież ciążowa, odzież dziecięca, odzież niemow-
lęca, stroje przeciwdeszczowe, odzież przeciwdeszczowa, 
odzież na bale przebierańców, okrycia zakładane na kostiu-
my kąpielowe, tradycyjna odzież japońska, odzież taneczna, 
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bielizna termo-
aktywna, rękawiczki z jednym palcem, krawaty, fulary 
(ozdobne krawaty), apaszki (chustki), rękawiczki, szaliki, pasy, 
paski, rajstopy, skarpetki, pończochy, szarfy (do ubrania), 
czapki (nakrycia głowy), opaski na głowę, czepki kąpielowe, 
czepki pod prysznic, wyprawki dziecięce (odzież), czepki 
damskie, stroje do chrztu, śliniaki niepapierowe, pajacyki dla 
dzieci (odzież), ubranka jednoczęściowe dla dzieci, stroje 
typu kigurumi (stroje na bal przebierańców), maski na oczy 
do spania, pasy do przechowywania pieniędzy (odzież), 
muszki i wstążki wiązane na szyi, kimona, obuwie sportowe, 
buty na płaskim obcasie, obuwie plażowe, obuwie taneczne, 
wkładki do butów, elementy odzieży, obuwia i nakryć głowy 
zawarte w tej klasie, akcesoria do odzieży, obuwia i nakryć 
głowy zawarte w tej klasie, w tym elementy antypoślizgowe 
do obuwia, szale boa, potniki, szelki, szale, podwiązki do poń-
czoch, podwiązki, gorsy koszul, futra, kołnierzyki przypinane, 
nauszniki, etole, mankiety, mufki, rękawiczki z jednym pal-
cem, pelerynki, woalki, welony, poszetki, śliniaki z rękawami 
nie z papieru, fartuchy (odzież), 26 spinki do włosów, klamer-
ki do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski 
do włosów, szpilki do włosów, frotki do włosów, siatki na wło-
sy, kokardy do włosów, wstążki do włosów, broszki niebędą-
ce biżuterią, girlandy sztuczne, ozdoby do obuwia, ozdoby 
do nakryć głowy, sznurowadła do butów, zawieszki inne niż 
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, breloki 
do torebek, pudełka na przybory do szycia, sznurki do odzie-
ży, zawieszki w formie breloków do torebek, naszywki 
na odzież, w tym szewrony, aplikacje (pasmanteria), hafty, 
peruki, zestawy krawieckie, plakietki do noszenia, nie z meta-
li szlachetnych, wstążki ozdobne (pasmanteria), sztuczne 
kwiaty, sztuczne wąsy, sztuczne brody, zalotki do rzęs, inne 
niż przyrządy ręczne, lokówki do włosów, inne niż przyrządy 
ręczne, 27 dywany i maty nie ujęte w innych klasach, maty 
łazienkowe (dywaniki), 28 gry i zabawki, artykuły gimna-
styczne i sportowe, ozdoby choinkowe, uchwyty na świeczki 
choinkowe, maski na twarz (przebranie), 34 popielniczki dla 
palaczy, 35 usługi reklamowe, zarządzanie działalnością go-
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usłu-
gi w zakresie czynności biurowych, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
pokazy towarów, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, organiza-
cja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja 
wystaw sklepowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, usługi pośrednictwa w handlu, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi 
aukcyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa, w tym za pośrednictwem Internetu, 
usługi sklepu on-line, sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym 
za pośrednictwem Internetu, świadczona przez sklepy odzie-
żowe, sklepy obuwnicze, sklepy z nakryciami głowy, sklepy 
z artykułami gospodarstwa domowego, sklepy z artykułami 
dla dzieci, promowanie towarów i usług poprzez sponsoro-
wanie wydarzeń sportowych, produkcja filmów reklamo-
wych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajem 
bilboardów (tablic reklamowych), wynajem dystrybutorów 
automatycznych, wypożyczanie stoisk handlowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, kolportaż próbek, rozpo-
wszechnianie reklam, bezpośrednia reklama pocztowa, re-

klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma zewnętrzna, telemarketing, zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
cji sprzedaży, usługi związane z listami prezentów, usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw), outsourcing (doradztwo biznesowe), opty-
malizacja dla wyszukiwarek internetowych do celów promo-
cji sprzedaży.

(210) 509024 (220) 2020 01 14
(731) KOZŁOWSKI ADAM MATEUSZ, Przyjaźń
(540) (znak słowny)
(540) Alpin Weld
(510), (511) 40 usługi spawalnicze, obróbka metali, szlifo-
wanie.

(210) 509027 (220) 2020 01 15
(731) METAMORFOZA d.o.o., Zagrzeb, HR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MUSEUM OF ILLUSIONS

(531) 26.07.25, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi świadczone przez muzea, usługi edu-
kacyjne mające na celu wspieranie i rozwój badań w zakresie 
nauki o optyce i holografii, przygotowywanie, organizowa-
nie, obieg i wyświetlanie wystaw prac, reprezentacji prac 
i reprodukcji prac z zakresu nauki o optyce i holografii oraz 
materiałów objaśniających techniki i zasady nauki optyki 
i holografii, organizowanie i prowadzenie konferencji z zakre-
su nauki o optyce i holografii, usługi edukacyjne, mianowicie 
prowadzenie wystaw, warsztatów, seminariów, wykładów, 
wycieczek, prezentacji filmowych i video, bibliotek i ośrod-
ków badawczych w dziedzinie nauki o optyce i holografii, 
udzielanie informacji w dziedzinie nauki o optyce i holo-
grafii oraz publikowanie materiałów edukacyjnych w dzie-
dzinie nauki o optyce i holografii, rozrywka w zakresie nauki 
o optyce i holografii, rozrywka w postaci wystaw nauko-
wych, rozrywka w postaci wystaw hologramowych, usługi 
rozrywkowe, mianowicie organizowanie imprez, prowadze-
nie społecznych imprez rozrywkowych, mianowicie przyjęć 
urodzinowych, wydarzeń specjalnych.

(210) 509031 (220) 2020 01 15
(731) STOSIK HANNA PAPU-HAN, Wda
(540) (znak słowny)
(540) Papudajnia
(510), (511) 43 usługa zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 509032 (220) 2020 01 15
(731) METAMORFOZA d.o.o., Zagrzeb, HR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MUZEUM ILUZJI

(531) 26.05.04, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi świadczone przez muzea, usługi edu-
kacyjne mające na celu wspieranie i rozwój badań w zakresie 
nauki o optyce i holografii, przygotowywanie, organizowa-
nie, obieg i wyświetlanie wystaw prac, reprezentacji prac 
i reprodukcji prac z zakresu nauki o optyce i holografii oraz 
materiałów objaśniających techniki i zasady nauki optyki 
i holografii, organizowanie i prowadzenie konferencji z zakre-
su nauki o optyce i holografii, usługi edukacyjne, mianowicie 
prowadzenie wystaw, warsztatów, seminariów, wykładów, 
wycieczek, prezentacji filmowych i video, bibliotek i ośrod-
ków badawczych w dziedzinie nauki o optyce i holografii, 
udzielanie informacji w dziedzinie nauki o optyce i holo-
grafii oraz publikowanie materiałów edukacyjnych w dzie-
dzinie nauki o optyce i holografii, rozrywka w zakresie nauki 
o optyce i holografii, rozrywka w postaci wystaw nauko-
wych, rozrywka w postaci wystaw hologramowych, usługi 
rozrywkowe, mianowicie organizowanie imprez, prowadze-
nie społecznych imprez rozrywkowych, mianowicie przyjęć 
urodzinowych, wydarzeń specjalnych.

(210) 509101 (220) 2020 01 16
(731) PRZERADZKI FRANCISZEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REFLEX

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 40 malowanie proszkowe, obróbka powierzch-
niowa detali stalowych i aluminiowych, lakierowanie prosz-
kowe.

(210) 509112 (220) 2020 01 16
(731) SKONIECZNA AGATA, SKONIECZNY IRENEUSZ 

EXPARTO SPÓŁKA CYWILNA, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L Lampart

(531) 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 12 rowery, części do rowerów zawarte w tej kla-
sie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz poprzez Internet 
w zakresie rowerów, części do rowerów i akcesoriów związa-
nych z branżą rowerową.

(210) 509115 (220) 2020 01 17
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7

(531) 29.01.12, 27.07.01, 26.01.17
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
16 papier, karton, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, 
prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje dru-
kowane: czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, 
długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, papeterie, 
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torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu: usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina. Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wysław handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego, usługi sprzedaży, programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki. bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz. pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 

informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz-
ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywa-
nia, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywa-
nia programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, ga-
zet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowy-
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wanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi doty-
czące oprogramowania komputerowego zawarte w tej kla-
sie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdroże-
niowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych, 45 usługi administrowania 
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i po-
średnictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 509198 (220) 2020 01 20
(731) RED PHARMA LABORATORIES POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Stara Iwiczna; RED PHARMA 
HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idravitae

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy 
inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, ko-
smetyki do pielęgnacji skór, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, 
kremy kosmetyczne, mydła, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty kosmetyczne do kąpiel, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, płyny do płukania ust do celów nieme-
dycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobi-
ste, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 509202 (220) 2020 01 20
(731) M.T.L. MAXFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TU JEST JAKBY LUKSUSOWO
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, naszyjniki, 
pierścionki, zegarki, 21 dzbanki, filiżanki, garnki, kryształ 
(wyroby szklane), kubki, Majolika, miseczki, naczynia cera-
miczne, ozdoby z porcelany, pojemniki kuchenne, porcela-
na, przyrządy kuchenne, talerze, termosy, zastawa stołowa, 
25 apaszki, bielizna osobista, biustonosze, buty sportowe, 
buty sznurowane, czapki jako nakrycia głowy, dzianina 
(odzież), futra, garnitury, koszule, kurtki, obuwie, odzież, pa-
ski, rękawiczki, swetry, szale, szaliki, 35 agencje reklamowe, 
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, reklama, telemarketing, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, 
usługi public relations, 36 agencje nieruchomości, banko-
wość on-line, doradztwo w sprawach finansowych, usługi 
banków  oszczędnościowych, usługi ubezpieczeniowe, wy-
najem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 37 bu-
downictwo, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybu-
cja filmów, pisanie scenariuszy, produkcja programów radio-

wych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, studia filmowe, 
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, motele, pensjonaty, restauracje samo-
obsługowe, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, 
usługi restauracyjne.

(210) 509226 (220) 2020 01 20
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek 

do chleba z papryką Bez zagęstników Nowa lepsza 
Receptura

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.03.25, 25.01.01, 08.01.01, 08.03.08, 
05.09.15, 25.07.04

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmie-
tankowe, sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery 
z przyprawami, twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, twarożki smakowe.

(210) 509231 (220) 2020 01 20
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek 

do chleba z ziołami Bez zagęstników Nowa lepsza 
Receptura

(531) 05.11.01, 08.01.01, 08.03.08, 19.03.25, 25.01.01, 25.07.04, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmie-
tankowe, sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery 
z przyprawami, twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, twarożki smakowe.
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(210) 509236 (220) 2020 01 20
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek 

do chleba ze szczypiorkiem Bez zagęstników Nowa 
lepsza Receptura

(531) 05.11.01, 08.01.01, 08.03.08, 19.03.25, 25.01.01, 25.07.04, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmie-
tankowe, sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery 
z przyprawami, twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, twarożki smakowe.

(210) 509239 (220) 2020 01 20
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, 

Włoszczowa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Serek 

do chleba śmietankowy Bez zagęstników Nowa 
lepsza Receptura

(531) 08.01.01, 08.03.08, 19.03.25, 25.01.01, 25.07.04, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmie-
tankowe, sery twarogowe, sery miękkie, dipy serowe, sery 
z przyprawami, twarogi, twarożki, twarożki o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, twarożki smakowe.

(210) 509240 (220) 2020 01 20
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) COLIAN ICE
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery z sorbe-
tów, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wy-
roby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, masa cze-
koladowa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, czekola-
dy, czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, 

napoje czekoladowe, syropy czekoladowe, sosy czekolado-
we, praliny, praliny wypełnione alkoholem, marcepan, wafle, 
wafle z nadzieniem, batony, cukierki, żelki, żelki z nadzieniem, 
gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, ciast-
ka, ciasteczka, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce suszo-
ne w czekoladzie.

(210) 509242 (220) 2020 01 20
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colian Ice

(531) 27.05.01, 29.01.07, 08.01.18
(510), (511) 30 lody, sorbety, desery lodowe, desery z sorbe-
tów, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, słodycze, wy-
roby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, masa cze-
koladowa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, czekola-
dy, czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, 
napoje czekoladowe, syropy czekoladowe, sosy czekolado-
we, praliny, praliny wypełnione alkoholem, marcepan, wafle, 
wafle z nadzieniem, batony, cukierki, żelki, żelki z nadzieniem, 
gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta, ciast-
ka, ciasteczka, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce suszo-
ne w czekoladzie.

(210) 509247 (220) 2020 01 20
(731) SOBIERAJ AGNIESZKA KATARZYNA CRYODICE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cryoDice innovative refrigeration and thermal 

engineering

(531) 27.05.01, 29.01.04, 27.05.25
(510), (511) 11 wymienniki ciepła, pompy ciepła, urządze-
nia i instalacje chłodnicze, urządzenia chłodnicze do użytku 
komercyjnego, kriostaty, inne niż do celów laboratoryjnych, 
urządzenia kriogeniczne, kriozamrażarki, wężownice będą-
ce elementami instalacji chłodzących, parowniki chłodni-
cze, przemysłowe instalacje chłodnicze, instalacje chłodzą-
ce do głębokiego zamrażania, urządzenia do zamrażania, 
instalacje do zamrażania, elementy chłodnicze, systemy 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacje kli-
matyzacyjne, instalacje wentylacyjne, instalacje centralnego 
ogrzewania, instalacje i urządzenia do uzdatniania powie-
trza, urządzenia i instalacje do wentylacji, instalacje do od-
zyskiwania ciepła z powietrza, instalacje regulacyjne do rur 
wodnych, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, 
instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, in-
stalacje grzewcze na energię słoneczną, instalacje i urządze-
nia grzewcze, instalacje sanitarne, instalacje kanalizacyjne, 
42 doradztwo techniczne, doradztwo projektowe, usługi 
doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technolo-
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gicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, 
usługi inżynieryjne, inżynieria techniczna, usługi inżynieryjne 
oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi 
projektowania technicznego wspomaganego komputero-
wo, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usłu-
gi projektowania technicznego związane z urządzeniami 
i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicz-
nego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, 
usługi projektowania technicznego związane z instalacjami 
do ogrzewania, usługi projektowania technicznego związa-
ne z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi w zakresie 
przemysłowego projektowania technicznego, przemysło-
we analizy i usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, 
usługi opracowywania projektów technicznych, usługi za-
rządzania projektami inżynieryjnymi, usługi projektowania 
na zamówienie, usługi w zakresie projektowania techniczne-
go, projektowanie techniczne i doradztwo, opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, projektowanie i planowanie techniczne insta-
lacji do ogrzewania, projektowanie rurociągów, projekto-
wanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie 
gazu, wody i wody ściekowej, projektowanie i planowanie 
techniczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i opra-
cowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowy-
wanie produktów inżynieryjnych, projektowanie instalacji 
i urządzeń przemysłowych, analizy wykonalności projektu, 
ekspertyzy w zakresie technologii, badania naukowe, ba-
dania nad procesami przemysłowymi, prowadzenie badań 
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wy-
korzystywaniem naturalnych źródeł energii, certyfikowanie 
wydajności energetycznej budynków, sporządzanie rapor-
tów projektowych.

(210) 509252 (220) 2020 01 21
(731) YANG ANTONELLA, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOJO

(531) 10.03.12, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 20 lustra, małe lusterka, 24 ręczniki, 25 kostiumy.

(210) 509273 (220) 2020 01 21
(731) SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) talda
(510), (511) 4 węgiel jako paliwo, paliwa na bazie węgla, 
35 usługi w zakresie sprzedaży węgla jako paliwa oraz paliw 
na bazie węgla w wyspecjalizowanych punktach handlo-
wych i poprzez sieci komputerowe.

(210) 509274 (220) 2020 01 21
(731) WALLART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) wallart
(510), (511) 27 tapeta, tapety winylowe, tapeta izolacyjna, 
tapety sufitowe, tapety tekstylne, tapeta tekstylna, tapety 
nietekstylne, tapety z korka, tapeta z pokryciem tekstylnym, 

tapety z tworzyw sztucznych, tapeta w postaci dekoracyj-
nych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, tapeta 
z efektami wizualnymi 3D, nietekstylne dekoracje ścienne, de-
koracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, 
dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], ścienne tekstylne 
materiały wykończeniowe, ścienne materiały wykończenio-
we, nietekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, 
ścienne dekoracje, nietekstylne, pokrycia ścienne z tworzyw 
sztucznych, pokrycia ścienne, bordery tapetowe, obicia ścien-
ne, nie z materiałów tekstylnych, pokrycia ścienne z papieru, 
pokrycia ścienne z korka, fryzy [dekoracje ścienne nie z mate-
riałów tekstylnych], wyściełane okładziny ścienne, kilimy deko-
racyjne, nie z materiałów włókienniczych.

(210) 509300 (220) 2020 01 21
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Hortpress
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, 
czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma 
z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce 
ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane 
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały dru-
kowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzien-
ne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne 
drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do cza-
sopism w formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach 
i magazynach, przygotowywanie reklamy prasowej, usługi 
reklamy prasowej przygotowywanie reklam prasowych, usłu-
gi w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe 
dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], orga-
nizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, administrowa-
nie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenume-
raty gazet dla osób trzecich, 41 publikowanie książek, czaso-
pism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie 
czasopism, publikacja czasopism, publikowanie czasopism, 
publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wy-
dania czasopism, publikowanie naukowych czasopism infor-
macyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czaso-
pism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, pu-
blikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, pu-
blikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publi-
kacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do po-
brania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
w systemie on-line, udostępnianie on-line czasopism o tema-
tyce ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie 
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie 
gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elek-
tronicznych on-line, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wy-
dawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych 
niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze 
i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych.
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(210) 509303 (220) 2020 01 22
(731) FLEXIMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe budynki, metalowe budynki pre-
fabrykowane, metalowe budynki przenośne, metalowe 
modułowe budynki prefabrykowane, metalowe modułowe 
budynki z zastosowaniem kontenerów, metalowe kontene-
ry, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe modułowe 
konstrukcje prefabrykowane, metalowe belki i profile, me-
talowe elementy łączące do konstrukcji prefabrykowanych, 
19 niemetalowe budynki, niemetalowe budynki prefabryko-
wane, niemetalowe budynki przenośne, niemetalowe mo-
dułowe budynki prefabrykowane, niemetalowe konstrukcje 
budowlane, niemetalowe modułowe konstrukcje prefabry-
kowane, 37 usługi budowlane, usługi montażu budynków 
i konstrukcji prefabrykowanych.

(210) 509305 (220) 2020 01 22
(731) MUSKALSKI PAWEŁ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BITPLN

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 waluta kryptograficzna.

(210) 509320 (220) 2020 01 22
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LACTIBOOM
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne (środki -) che-
miczne, antyseptyki, bakteriologiczne (preparaty -) do celów 
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczni-
czych, białkowe suplementy diety, biologiczne (preparaty -) 
do celów medycznych, chemiczno - farmaceutyczne (pre-
paraty -), cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty 
do celów medycznych, diagnostyczne (preparaty -) do ce-
lów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, 
farmaceutyczne (preparaty -), gorączka (środki przeciw -), he-
moroidy (preparaty przeciw -), hormony do celów medycz-
nych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekar-
stwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwa-
sy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu 
w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze 
[wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, migrena 
(środki przeciw -), mikroelementy (preparaty z -) dla ludzi 
i zwierząt, napoje lecznicze, maści do celów farmaceutycz-
nych, mineralne suplementy diety, nasenne (środki -), nerwy 
(środki na uspokojenie -), odchudzanie (preparaty medyczne 
do -), odczynniki chemiczne do celów medycznych lub we-

terynaryjnych, odżywcze suplementy diety, oparzenia (środ-
ki do leczenia -), pastylki do celów farmaceutycznych, plastry 
do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów lecz-
niczych, pocenie się (środki medyczne przeciw -), pocenie się 
stóp (środki medyczne przeciw -), pochwa (płyny do prze-
mywania -), pomady do celów medycznych, porost włosów 
(preparaty medyczne na -), preparaty do leczenia trądziku, 
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, przeciwbólowe środki, przeczyszczające 
(środki -), przylepne (plastry -), przylepne (taśmy -) do celów 
medycznych, samoprzylepne (plastry -), skóra (preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji -), słoneczne oparzenia (prepa-
raty farmaceutyczne przeciw -), syropy do użytku farmaceu-
tycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom prze-
wodu pokarmowego, toaletki do celów farmaceutycznych, 
testy ciążowe (chemiczne preparaty dla -), trawienne (środki 
-) do celów farmaceutycznych, uspokajające (leki -), wazelina 
do celów leczniczych, witaminowe (preparaty -), woda utle-
niona do celów medycznych, wzmacniające (leki -), zaparcia 
(lekarstwa przeciw -), żywność dla niemowląt.

(210) 509337 (220) 2020 01 22
(731) EXTOLLO MOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania 
komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych.

(210) 509344 (220) 2020 01 23
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) TADAFEEL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombo-
wania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki 
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 509361 (220) 2020 01 23
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowny)
(540) Sylvana
(510), (511) 3 nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, antyperspi-
ranty do użytku osobistego, olejki aromatyczne, olejki mine-
ralne, balsamy inne niż do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demaki-
jażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, preparaty do golenia, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, prepa-
raty do makijażu, odświeżacze do ust w aerozolu, prepara-
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ty kąpielowe do celów higienicznych, kremy do skóry, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, środki 
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów 
kosmetycznych, woda kolońska, woda toaletowa i zapacho-
wa, zestawy kosmetyków, żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów, pianki, kosmety-
ki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, żele nawilżające, 
kremy tonizujące, kosmetyki do włosów, kosmetyki do de-
makijażu, środki nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki 
do brwi, koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, 
płynne kremy, kosmetyki do ust, kosmetyki zawierające 
pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
kremów, płyny do twarzy, toniki do twarzy, kremy do ciała, 
żele po opalaniu, olejki do ciała, peelingi do twarzy, kosme-
tyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
zmywacze do paznokci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające balsa-
my do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające 
kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w formie sproszkowanej 
(pudry), zmywacze lakieru do paznokci, mydła nielecznicze, 
mydła granulowane, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła 
w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie zawie-
rające mydła, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, bal-
samy do golenia, balsamy do ciała, żele do czyszczenia zę-
bów, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele do golenia, żele 
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, żele 
do czyszczenia zębów, pasty do zębów, odżywki do włosów, 
odżywki do ust, odżywki do paznokci, szampony, 5 mydła 
lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, my-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, aldehydy do celów 
farmaceutycznych, anestetyki, antyseptyki, białkowe suple-
menty diety, borowina lecznicza, borowina do kąpieli, chu-
steczki odkażające, nasączone chusteczki antyseptyczne, 
chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, wyciąg 
z chmielu do celów farmaceutycznych, preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, guma 
do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, gwaja-
kol do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, intymne preparaty nawilżające, jod do celów 
farmaceutycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kom-
presy, kwasy do celów farmaceutycznych, lecznicze napoje 
mineralne, lecznicze napoje izotoniczne, napoje stosowane 
w lecznictwie, herbata ziołowa, napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, zioła lecznicze, olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, leki dla ludzi, 
leki ziołowe, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne 
suplementy diety, sole mineralne do kąpieli, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy zawierające mleczko 
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
środki oczyszczające, kadzidełka do odstraszania owadów, 
preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, odżywcze suplementy diety, preparaty i artykuły 
higieniczne, materiały opatrunkowe, płyny do płukania ust, 
płyny do celów farmaceutycznych, antybakteryjne płyny 
do rąk, lecznicze płyny pielęgnacji skóry, płyny dezynfeku-
jące inne niż mydła, płyny lecznicze do płukania ust, spraye 
odświeżające do pomieszczeń, preparaty do niszczenia 
szkodników, preparaty do niszczenia robactwa, środki prze-
czyszczające, suplementy zawierające siemię lniane, mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, sole mine-
ralne do kąpieli, preparaty do sterylizacji, syropy do użytku 

farmaceutycznego, tabletki do ssania do celów farmaceu-
tycznych, tampony, środki uspokajające, wata do celów lecz-
niczych, preparaty witaminowe, zioła do palenia do celów 
leczniczych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone i zakon-
serwowane, substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
żywność dla niemowląt.

(210) 509375 (220) 2020 01 23
(731) ŚLUSARCZYK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE WESOŁY BORSUK,  
Tarnów Opolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WB Wesoły Borsuk

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej to-
warów takich jak: zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion 
i pasz dla zwierząt, kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych 
zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych również 
za pośrednictwem Internetu, 39 transport, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, transport pojazdami do ciężkich 
ładunków, usługi w zakresie transportu kontenerowego, 
usługi w zakresie transportu drogowego, usługi kurierskie 
w zakresie transportowania ładunków, obsługa w zakresie 
gospodarowania (transport) odpadkami, transport produk-
tów rolnych, usuwanie odpadów (transport).

(210) 509385 (220) 2020 01 23
(731) SALAD STORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salad Story Urban fresh!

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery 
owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki 
mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające 
jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające 
kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka, 
kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup, kon-
serwy, napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania, 
owoce morza, owoce przetworzone, owoce w syropie, pasta 
rybna, pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone 
z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy 
rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka, pro-
dukty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory 
owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owo-
cowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą 
ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane 
na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa go-
towane, warzywa marynowane, warzywa konserwowane, 
warzywa suszone, wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy, 
30 babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, da-
nia na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób 
w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, go-
towe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, 
knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, 
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muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na ba-
zie zbóż, przyprawy, quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek, 
sosy jako przyprawy, sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana 
z opiekanych ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao, 
marynaty, 32 bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe 
napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezal-
koholowy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokalorycz-
ne, lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje izotoniczne, 
soki, soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, 
woda, 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, administrowanie dotyczące planowania dzia-
łalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalno-
ścią handlową, administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materia-
łów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usłu-
gi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczy-
zowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udo-
stępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektro-
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż 
detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: desery 
jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, dipy serowe, 
dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produk-
ty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze, 
hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka, kiełbasy wędzone, 
koktajle lodowe, koncentraty zup, konserwy, marynaty, na-
poje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania, owoce 
morza, owoce przetworzone, owoce w syropie, pasta rybna, 
pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone z orze-
chów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne, 
potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka, produkty z ja-
gnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe, 
ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, 
sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sa-
łatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane, warzywa 
marynowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, 
wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy, babeczki, bagietki, 
bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, da-
nia gotowe zawierające makaron, drób w cieście, gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski 
na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, kraker-
sy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos, 
naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przypra-
wy, quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy [przyprawy], 
sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren 
zbożowych, żywność zawierająca kakao, bazy do koktajli bez 
alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholo-
we napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje aromatyzo-
wane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla sportow-
ców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne, soki owocowe 
do użytku jako napoje, woda, 43 bary, bary sałatkowe, usługi 
kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, 

koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków 
w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, 
usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapka-
mi, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem 
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach.

(210) 509387 (220) 2020 01 23
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL NET

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 liny, liny niemetalowe, niemetalowe pasy 
do transportu ładunków, pasy niemetalowe do transportu 
ładunków, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], siatki 
do żywienia zwierząt, siatki maskujące, sieci, sznurek do pa-
kowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, 
sznurki, sznurki na sieci, sznury do pakowania, taśmy nieme-
talowe do owijania i związywania, wiązadła do snopów, wią-
zadła niemetalowe do celów rolniczych, worki do transportu 
i przechowywania materiałów w dużych ilościach.

(210) 509388 (220) 2020 01 23
(731) DOMASZCZYŃSKI MACIEJ  

MACIEK - MACIEJ DOMASZCZYŃSKI, Garwolin
(540) (znak słowny)
(540) GARWOLALKA
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, kostiumy kąpielo-
we, okrycia wierzchnie, piżamy, pończochy, rajstopy, szlafroki, 
obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci 
Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych kompozycji 
kwiatowych, prezentów i upominków oraz ich kompozycji 
i zestawów, słodyczy, alkoholi, biżuterii, ozdób, kosmetyków, 
perfum, artykułów higieny osobistej, gadżetów, ładowa-
rek telefonicznych, pokrowców na laptopy i smartfony, etui 
na okulary, etui na smartfony, zabawek, gier, odzieży, butów, 
bielizny, pościeli, ręczników, okryć wierzchnich, nakryć gło-
wy, czapek i kapeluszy, wyrobów skórzanych, przyborów 
i artykułów biurowych, toreb, torebek, reklamówek, mebli, 
artykułów wyposażenia i wystroju wnętrz, artykułów gospo-
darstwa domowego, artykułów dla zwierząt, napojów ener-
getyzujących, napojów izotonicznych, napojów orzeźwiają-
cych, piwa i napojów na bazie piwa, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za po-
średnictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur).
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(210) 509400 (220) 2020 01 24
(731) MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY ASTORIA 

BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MKS ASTORIA

(531) 02.01.08, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, zajęcia sportowe, 
kulturalne i rekreacyjne, edukacja, trening i instruktaż spor-
towy, organizacja i prowadzenie zawodów sportowych, 
zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych, organizacja 
i prowadzenie szkół sportowych, organizowanie obozów 
sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, zajęć w za-
kresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, prowadze-
nie działalności szkoleniowo-wychowawczej dla młodzieży, 
organizowanie imprez o tematyce sportowej, publikowanie 
wydawnictw o tematyce sportowej, organizowanie zjazdów, 
konferencji, seminariów, sympozjów o tematyce sportowej, 
usługi klubowe w zakresie sportu, kultury fizycznej, popra-
wiania kondycji sportowej i zdrowia, opracowywanie progra-
mów szkoleniowych.

(210) 509407 (220) 2020 01 24
(731) STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAL RZESZÓW ZKS

(531) 03.07.07, 03.07.24, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub karto-
nu, album na autografy, albumy fotograficzne, albumy fotogra-
ficzne i kolekcjonerskie, arkusze informacyjne, biuletyny infor-
macyjne, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, 
drukowane emblematy, drukowane foldery informacyjne, folia 
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do pale-
tyzacji, formularze [blankiety, druki], fotografie kolekcjonerskie 
z zawodnikami sportowymi, gazety, kalendarze, kalendarze dru-
kowane, kalendarze na biurko, materiały piśmienne, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], plakaty reklamowe, plansze, płytki grawerskie, 

prospekty, reprodukcje graficzne, 25 biustonosze sportowe 
pochłaniające wilgoć, bluzy sportowe, buty sportowe, czapki 
i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, ko-
szule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszul-
ki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sporto-
we z krótkimi rękawami, kurtki sportowe, obuwie do uprawiania 
sportów, obuwie sportowe, odzież sportowa, płaszcze spor-
towe, podkoszulki sportowe, rajstopy sportowe, skarpetki dla 
sportowców, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, spodnie 
sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, staniki 
sportowe, stroje sportowe, szorty sportowe, znaczniki [narzutki] 
sportowe, 35 usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, promocja sportu, organizowanie i urządzanie sto-
isk reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych, 
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, 
organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organi-
zowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony inter-
netowej, udzielanie informacji dotyczących osobistości spor-
towych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, 
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi spor-
towe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi 
w zakresie rozrywki sportowej, zajęcia sportowe i kulturalne, 
43 hotele, domy turystyczne, motele, noclegi, restauracje, sto-
łówki, bary i inne usługi gastronomiczne, eksploatacja terenów 
kempingowych, usługi w zakresie zakwaterowania obozów wa-
kacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie 
namiotów.

(210) 509413 (220) 2020 01 24
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) KONATEN
(510), (511) 5 produkty przeznaczone do leczenia zaburzeń 
rozwoju układu nerwowego, oraz zaburzeń psychicznych.

(210) 509435 (220) 2020 01 24
(731) NEST EQUINOX CAPITAL PARTNERS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the Nest CAFÉ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi kawiarni, kawiarnia, udostępnienie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udo-
stępnianie pomieszczeń na posiedzenia, krótkoterminowy 
wynajem przestrzeni biurowej.
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(210) 509478 (220) 2020 01 27
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) gipset
(510), (511) 10 opaski gipsowane, szyny do opatrunków gip-
sowych (longety gipsowe).

(210) 509499 (220) 2020 01 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) (znak słowny)
(540) amo-shot
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny.

(210) 509504 (220) 2020 01 28
(731) KOZIEŁ MAŁGORZATA ANTARESA.PL, Kielce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.09.16
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usłu-
gi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
odzież, nakrycia głowy, obuwie.

(210) 509530 (220) 2020 01 28
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) FOUR20SPORTS SYNTHOL
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzezna-
czone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe.

(210) 509550 (220) 2020 01 28
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) EPIGAPENT
(510), (511) 5 produkty stosowane w leczeniu padaczki, 
wskazane w leczeniu napadów częściowych, bólu neuropa-
tycznego, stosowane w terapii uderzeń gorąca i syndromu 
niespokojnych nóg.

(210) 509567 (220) 2020 01 29
(731) TEAM PREVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIDER ZDROWEGO BIZNESU

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informa-
cji handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie organizowania działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej, specjali-
styczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, eks-
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, analiza kosztów, mar-
keting, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pra-
cy, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku, or-
ganizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, usługi doradcze i pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, 41 prowadzenie usług w zakresie: porady w za-
kresie edukacji lub kształcenia, edukacja, nauczanie, doradz-
two zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja 
o edukacji, informacja o rekreacji, poprawianie kondycji poprzez 
kluby zdrowia, kultura fizyczna, gimnastyka z instruktarzem, or-
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, usługi trenerskie, udostępnianie obiektów i urzą-
dzeń sportowych, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi 
trenerskie, informacje o wypoczynku, wypożyczanie sprzętu 
sportowego instruktaże, organizowanie i prowadzenie i obsłu-
ga konferencji oraz seminariów, sympozjów, zjazdów, organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wy-
staw z dziedziny edukacji, edukacyjne pokazy innowacyjnych 
wyrobów i technologii, publikowanie książek, pisanie tekstów 
innych niż reklamowe, fotoreportaże, 44 prowadzenie usług 
w zakresie: aromaterapia, chirurgia plastyczna, detoksykacja 
po przedawkowaniu środków odurzających, fizjoterapia, fizyko-
terapia, hospicja, usługi klinik medycznych, masaż, usługi farma-
ceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, masaż, 
opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna, salony pięk-
ności, placówki opieki medycznej, pomoc medyczna, porady 
w zakresie farmakologii, usługi sanatoryjne, usługi sauny, usłu-
gi solaria, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie 
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi logopedyczne, usługi 
medycyny alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 509568 (220) 2020 01 29
(731) VERDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bronisze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verdina



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT13/2020

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa 
w tym sałatki owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte 
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, 
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 
39 usługi transportowe, usługi w zakresie pakowania i skła-
dowania towarów.

(210) 509598 (220) 2020 01 29
(731) HEWELT EWA NAUTILUS, Puck
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDOWI MÔL RESTAURACJA

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.20, 05.13.09, 05.13.25, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.02, 29.01.08

(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków 
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie na-
pojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), restauracje oferujące dania na wy-
nos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików 
w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze.

(210) 509607 (220) 2020 01 29
(731) EL-TECH BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) KONTUROVNIA
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż, nauczanie 
i szkolenia, produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie se-
minariów szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkole-
niowych on-line, zapewnianie seminariów szkoleniowych 
on-line, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, prowadze-
nie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych 
dla młodych ludzi i dorosłych, usługi edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii 
kosmetycznej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi 
edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielę-
gnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruk-
taż w zakresie pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, szkolenie w zakresie higieny, 44 zabiegi kosmetyczne, 

usługi kosmetyczne, usługi z zakresu medycyny estetycznej, 
laserowe zabiegi kosmetyczne, usługi makijażu permanent-
nego, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, za-
biegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla wło-
sów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny 
zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
elektroliza do celów kosmetycznych, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, kosme-
tyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usu-
wanie żylaków za pomocą lasera, wstrzykiwalne kuracje wy-
pełniaczami do celów kosmetycznych, usługi mikrodermabra-
zji, usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, laserowe 
usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, zabiegi depilacyjne, 
gabinety pielęgnacji skóry, oferowanie terapii laserowej do le-
czenia chorób.

(210) 509719 (220) 2020 02 03
(731) REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ORKAN
(510), (511) 29 kiełbasy wędzone, liofilizowane mięso, mięsa 
wędzone, paczkowane mięso, wędliny, suszone mięso, ma-
sło, przetworzony ser, ser twarogowy, ser miękki, ser owczy, 
ser twardy.

(210) 509728 (220) 2020 02 03
(731) PERSONAL PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Salon Mani & More
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące urody, higiena i pielę-
gnacja urody, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, świadczenie usług przez 
salony piękności, usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, usługi kosmetyczne, usługi manicure 
i pedicure, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, 
w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielęgnacji paznokci, 
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi przedłużania rzęs, usłu-
gi salonów pielęgnacji paznokci, usługi spa, usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.

(210) 509737 (220) 2020 02 03
(731) GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) GALICJANKA MUSZYNA
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowa-
ne, sodowe, w tym również każda z nich z dodatkami sma-
kowymi lub zapachowymi, napoje bezalkoholowe, w tym 
z udziałem wód mineralnych, soków owocowych, wyciągów 
ziołowych, aperitify i koktajle bezalkoholowe, napoje izoto-
niczne.

(210) 510107 (220) 2020 02 11
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
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(540) REVITANERW JUNIOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, produkty lecznicze, witaminy, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety, plastry, środki opatrunkowe, 
preparaty do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środ-
ki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do niszczenia 
robactwa, fungicydy, herbicydy.

(210) 510149 (220) 2020 02 12
(731) Girnar Exports,  Mumbai, IN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN GIRNAR

(531) 06.07.25, 07.01.03, 25.01.19, 02.03.04, 02.03.08, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 herbata.

(210) 510155 (220) 2020 02 12
(731) ZAKŁADY DROBIARSKIE „KOZIEGŁOWY”  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Koziegłowy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z NASZYCH UPRAW I HODOWLI

(531) 03.07.03, 24.15.03, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.03, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny drobiowe, wyroby mięsne, 
tusze drobiowe, gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: mięso i wę-
dliny drobiowe, wyroby mięsne, tusze drobiowe, gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, promocja sprzedaży 
mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego.

(210) 510164 (220) 2020 02 13
(731) SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CN CUKRY NYSKIE 1949

(531) 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 08.01.09
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 510167 (220) 2020 02 13
(731) SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) melfoi

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 510186 (220) 2020 02 14
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Melorytm
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 510193 (220) 2020 02 14
(731) P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WOSEBA MOCCA FIX Gold WHOLE BEAN COFFEE 
W WOSEBA GUARANTEED QUALITY

(531) 05.07.27, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, kawa, jej przetwory, namiastki kawy, 
produkty na bazie kawy, ekstrakty z kawy, esencje kawowe, 
kawa rozpuszczalna, kawa zbożowa, herbata, kakao, 35 usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, pokazy 
towarów, reklama i marketing, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, badania rynkowe, infor-
macja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, 
informacja marketingowa, promocja sprzedaży, usługi in-
formacyjne dla konsumentów, usługi importowo-eksporto-
we, 43 kawiarnie, cukiernie, restauracje, bary, zaopatrzenie 
w żywność i napoje.

(210) 510203 (220) 2020 02 14
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Melasen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 510215 (220) 2020 02 14
(731) OLESIAK MARCIN, Józefosław; OLESIAK KRZYSZTOF, 

Warszawa; GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SiGELATO SI JAK SYCYLIA

(531) 08.01.18, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, kawa, gofry, sorbety (lody), 35 promocja 
sprzedaży dla osób trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 510241 (220) 2020 02 14
(731) TUSK MAREK P.H.U. TABAKA, Kartuzy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLYFORM

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne do izolacji przeciwter-
micznej, materiały i artykuły termoizolacyjne, pianki termo-
izolacyjne, materiały budowlane związane z izolacją budyn-
ków, materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wil-
gocią, pianka do izolacji cieplnej, 19 parapety okienne, pa-
rapety termiczne, szkło izolacyjne, płyty izolacyjne (nieme-
talowe), bloczki betonowe zawierające materiały izolacyjne, 
niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, 
materiały budowlane niemetalowe.

(210) 510242 (220) 2020 02 14
(731) SUDER & SUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica
(540) (znak słowny)
(540) JARRUX
(510), (511) 12 okładziny hamulcowe do pojazdów, klocki 
hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
części hamulcowe do pojazdów zawarte w klasie 12 w tym 
bębny i tarcze hamulcowe, piasty do kół pojazdów.

(210) 510243 (220) 2020 02 14
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA POLSKI 4MOVE & FRUGO AKADEMII 

PIŁKARSKICH

(531) 01.01.01, 21.03.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja zawodów sportowych, organiza-
cja turniejów piłkarskich.
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(210) 510265 (220) 2020 02 17
(731) KIRSZKE JAROSŁAW NEWCREATION.PL, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZYO

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparaty i przyrządy do masażu, fizjoterapii 
i rehabilitacji, przyrządy do gimnastyki leczniczej, 28 artyku-
ły sportowe, przyrządy do gimnastyki, 35 usługi sprzedaży 
aparatów i przyrządów do masażu, fizjoterapii, rehabilitacji, 
przyrządów do gimnastyki i gimnastyki leczniczej, artykułów 
sportowych, usługi promocji na rzecz osób trzecich.

(210) 510270 (220) 2020 02 17
(731) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) MAMALAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym w szczegól-
ności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczni-
czych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, suplementy 
diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych.

(210) 510275 (220) 2020 02 17
(731) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) ARTIZHEL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym w szczegól-
ności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczni-
czych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, suplementy 
diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych.

(210) 510282 (220) 2020 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN 

I URZĄDZEŃ PLASMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M PLASMET

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 narzędzia do pras krawędziowych i nożyc gilo-
tynowych.

(210) 510283 (220) 2020 02 17
(731) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)

(540) BETARGIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym w szczegól-
ności: leki dla ludzi, preparaty dietetyczne do celów leczni-
czych, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów do celów leczniczych, suplementy 
diety wspomagające leczenie, preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych.

(210) 510307 (220) 2020 02 17
(731) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO Morwa SUPLEMENT DIETY PRAWIDŁOWY 

POZIOM CUKRU GURMAR, MORWA BIAŁA, FASOLA

(531) 05.11.99, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 
z roślin, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do ce-
lów leczniczych, ziołowe i roślinne suplementy diety, sub-
stancje odżywcze do celów leczniczych, suplementy diety 
do celów medycznych, 35 usługi reklamy, promocji oraz 
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sie-
ci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: suplemen-
ty diety, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
ziołowe i roślinne suplementy diety, substancje odżywcze 
do celów leczniczych, suplementy diety do celów medycz-
nych.

(210) 510317 (220) 2020 02 18
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYCO fast wyrób medyczny
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(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, 
preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, pre-
paraty do leczenia grzybicy paznokci.

(210) 510323 (220) 2020 02 18
(731) PLASTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Plandeks
(510), (511) 24 powlekane tekstylia, tkaniny powlekane, 
35 usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, internetowej, 
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
następujących towarów: tekstylia powlekane, powlekane 
tkaniny.

(210) 510325 (220) 2020 02 18
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Itokin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 510356 (220) 2020 02 19
(731) JÓŹKIEWICZ MACIEJ ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-USŁUGOWO-HANDLOWY AMSTAL, Giebułtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interflam duro d

(531) 13.01.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.07, 27.05.22
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze, urządzenia wentyla-
cyjne.

(210) 510371 (220) 2020 02 19
(731) KUROWSKA DOMINIKA HORDE, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HØRDE

(531) 03.04.07, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty 
do pielęgnacji brody, olejki do brody, balsamy do brody, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyczne preparaty fryzjer-
skie.

(210) 510428 (220) 2020 02 20
(731) Hankook Technology Group Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANKOOK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, opo-
ny rowerowe, korpusy opon, pokrowce na opony, opony 
do motocykli, laty do opon, dętki do rowerów, dętki do opon 
motocykli, dętki do opon pneumatycznych, dętki do opon 
pneumatycznych, dętki do opon pneumatycznych do kół 
pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, opony pneuma-
tyczne, zestawy narzędzi do naprawy dętek, obręcze kół 
pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrowce na siodeł-
ka motocyklowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w po-
jazdach, szczęki hamulcowe do pojazdów, amortyzatory 
do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, kolce 
do opon, opony do pojazdów, opony pełne do kół pojaz-
dów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienicowy układ 
bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], gąsienicowy układ 
bieżny do pojazdów (taśmy gąsienicowe), opony bezdętko-
we do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, wentyle 
do opon pojazdów.

(210) 510430 (220) 2020 02 20
(731) LIBERSKI MACIEJ ML CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SonoCut
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty wetery-
naryjne.

(210) 510433 (220) 2020 02 20
(731) LISIŃSKI JACEK FOXPOL, Sitno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.06
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, metalowe 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, zbrojenia meta-
lowe do betonu, strzemiona metalowe, metalowe pręty 
zbrojeniowe, pręty gwintowane z metalu, stal prętowa, stal 
w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, metalowe szalunki 
do betonu, druty z metalu, druty do wiązarek, wiązania z dru-
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tu, 7 maszyny budowlane, maszyny do obróbki metalu, ma-
szyny do obróbki drewna, maszyny do kształtowania metalu, 
maszyny do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia 
prętów zbrojeniowych, maszyny do cięcia drutu, maszyny 
do cięcia metali, maszyny do gładzenia do obróbki metali, 
giętarki [do obróbki metalu], gwintownice [maszyny], gwin-
townice do prętów [maszyny], gwintowniki [obrabiarki], pro-
stownice [do obróbki metalu], gilotyny [do obróbki metalu], 
nożyce [maszyny do obróbki metalu], dłutownice [do obrób-
ki metalu], dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obróbki 
metalu], obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do ob-
róbki metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], 
strugarki wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki 
metalu], tokarki [do obróbki metalu], wiertarki do obróbki 
metalu, przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], olejowe 
prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane me-
chanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechanizmy 
do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, 
linie CNC do cięcia i gwintowania prętów, automaty do pro-
dukcji zbrojeń do pali fundamentowych, automaty zbrojar-
skie CNC do produkcji strzemion i zbrojeń budowlanych, 
maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do cięcia drutu, ma-
szyny do formowania drutu, maszyny do zwijania drutu, ma-
szyny do rozwijania drutu, wiązarka prętów zbrojeniowych, 
maszyny pakujące, maszyny pakujące do owijania, narzędzia 
do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących 
[maszyny], maszyny do mieszania betonu, maszyny do ukła-
dania betonowych nawierzchni, maszyny do wykańczania 
betonu, maszyny do wygładzania betonowych powierzch-
ni, maszyny do zacierania betonowych powierzchni, zacie-
raczki samojezdne, maszyny natryskujące beton, maszyny 
umieszczające beton, betoniarki, wibratory do betonu, listwy 
wibracyjne [maszyny do betonu], narzędzia do układania 
płytek [maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, 
maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tną-
ce do użytku jako części maszyn, narzędzia do cięcia metalu 
z ostrzem diamentowym, maszyny do formowania drewna, 
piły do drewna [maszyny], piły tarczowe [stosowane w prze-
myśle obróbki drewna], frezarki do drewna, maszyny do mie-
lenia drewna, maszyny do cięcia drewna na wióry, maszyny 
do korowania drewna, pilarki do drewna, łuparki do drewna 
[maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, pilarki 
do drewna, wiertarki do drewna, elektryczne piły do drewna, 
bruzdownice [obrabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszy-
ny], frezy do frezarek, 19 zbrojenia niemetalowe dla budow-
nictwa, szalunki niemetalowe do betonu, sklejka dla budow-
nictwa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej świadczone on-line w zakresie następujących towa-
rów: budowlane materiały metalowe, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do be-
tonu, strzemiona metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, 
pręty gwintowane z metalu, stal prętowa, stal w formie ar-
kuszy, prętów, listew i kęsów, metalowe szalunki do betonu, 
druty z metalu, druty do wiązarek, wiązania z drutu, maszyny 
budowlane, maszyny do obróbki metalu, maszyny do ob-
róbki drewna, maszyny do kształtowania metalu, maszyny 
do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia prętów 
zbrojeniowych, maszyny do cięcia drutu, maszyny do cię-
cia metali, maszyny do gładzenia do obróbki metali, giętarki 
[do obróbki metalu], gwintownice [maszyny], gwintownice 
do prętów [maszyny], gwintowniki [obrabiarki], prostownice 
[do obróbki metalu], gilotyny [do obróbki metalu], nożyce 
[maszyny do obróbki metalu], dłutownice [do obróbki meta-
lu], dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obróbki meta-
lu], obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do obróbki 
metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], strugarki 

wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki metalu], 
tokarki [do obróbki metalu], wiertarki do obróbki metalu, 
przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], olejowe prasy 
hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane mecha-
nizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechanizmy 
do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki metali, 
linie CNC do cięcia i gwintowania prętów, automaty do pro-
dukcji zbrojeń do pali fundamentowych, automaty zbrojar-
skie CNC do produkcji strzemion i zbrojeń budowlanych, 
maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do cięcia drutu, ma-
szyny do formowania drutu, maszyny do zwijania drutu, ma-
szyny do rozwijania drutu, wiązarka prętów zbrojeniowych, 
maszyny pakujące, maszyny pakujące do owijania, narzędzia 
do pakowania [maszyny], wałki jako części linii pakujących 
[maszyny], maszyny do mieszania betonu, maszyny do ukła-
dania betonowych nawierzchni, maszyny do wykańczania 
betonu, maszyny do wygładzania betonowych powierzch-
ni, maszyny do zacierania betonowych powierzchni, zacie-
raczki samojezdne, maszyny natryskujące beton, maszyny 
umieszczające beton, betoniarki, wibratory do betonu, listwy 
wibracyjne [maszyny do betonu], narzędzia do układania 
płytek [maszyny], maszyny do wylewek, pompy do betonu, 
maszyny budowlane do konstrukcji betonowych, tarcze tną-
ce do użytku jako części maszyn, narzędzia do cięcia metalu 
z ostrzem diamentowym, maszyny do formowania drewna, 
piły do drewna [maszyny], piły tarczowe [stosowane w prze-
myśle obróbki drewna], frezarki do drewna, maszyny do mie-
lenia drewna, maszyny do cięcia drewna na wióry, maszyny 
do korowania drewna, pilarki do drewna, łuparki do drewna 
[maszyny], strugarki do drewna, tokarki do drewna, pilarki 
do drewna, wiertarki do drewna, elektryczne piły do drewna, 
bruzdownice [obrabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszy-
ny], frezy do frezarek, zbrojenia niemetalowe dla budownic-
twa, szalunki niemetalowe do betonu, sklejka dla budownic-
twa, pręty zbrojeniowe, nie z metalu.

(210) 510435 (220) 2020 02 20
(731) LISIŃSKI JACEK FOXPOL, Sitno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASZYNOHURT

(531) 25.01.13, 27.05.01, 29.01.13 (
510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, metalo-
we materiały zbrojeniowe dla budownictwa, zbrojenia 
metalowe do betonu, strzemiona metalowe, metalowe 
pręty zbrojeniowe, pręty gwintowane z metalu, stal prę-
towa, stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, meta-
lowe szalunki do betonu, druty z metalu, druty do wią-
zarek, wiązania z drutu, 7 maszyny budowlane, maszyny 
do obróbki metalu, maszyny do obróbki drewna, maszyny 
do kształtowania metalu, maszyny do cięcia [do obróbki 
metalu], maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych, ma-
szyny do cięcia drutu, maszyny do cięcia metali, maszyny 
do gładzenia do obróbki metali, giętarki [do obróbki me-
talu], gwintownice [maszyny], gwintownice do prętów 
[maszyny], gwintowniki [obrabiarki], prostownice [do ob-
róbki metalu], gilotyny [do obróbki metalu], nożyce [ma-
szyny do obróbki metalu], dłutownice [do obróbki metalu], 
dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obróbki metalu], 
obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do obróbki 
metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], stru-
garki wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obróbki 
metalu], tokarki [do obróbki metalu], wiertarki do obróbki 
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metalu, przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], olejowe 
prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane 
mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechani-
zmy do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki 
metali, linie CNC do cięcia i gwintowania prętów, automaty 
do produkcji zbrojeń do pali fundamentowych, automaty 
zbrojarskie CNC do produkcji strzemion i zbrojeń budow-
lanych, maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do cięcia 
drutu, maszyny do formowania drutu, maszyny do zwijania 
drutu, maszyny do rozwijania drutu, wiązarka prętów zbro-
jeniowych, maszyny pakujące, maszyny pakujące do owi-
jania, narzędzia do pakowania [maszyny], wałki jako części 
linii pakujących [maszyny], maszyny do mieszania betonu, 
maszyny do układania betonowych nawierzchni, maszyny 
do wykańczania betonu, maszyny do wygładzania betono-
wych powierzchni, maszyny do zacierania betonowych po-
wierzchni, zacieraczki samojezdne, maszyny natryskujące 
beton, maszyny umieszczające beton, betoniarki, wibratory 
do betonu, listwy wibracyjne [maszyny do betonu], narzę-
dzia do układania płytek [maszyny], maszyny do wylewek, 
pompy do betonu, maszyny budowlane do konstrukcji 
betonowych, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, 
narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, ma-
szyny do formowania drewna, piły do drewna [maszyny], 
piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], 
frezarki do drewna, maszyny do mielenia drewna, maszyny 
do cięcia drewna na wióry, maszyny do korowania drewna, 
pilarki do drewna, łuparki do drewna [maszyny], strugarki 
do drewna, tokarki do drewna, pilarki do drewna, wiertarki 
do drewna, elektryczne piły do drewna, bruzdownice [ob-
rabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszyny], frezy do fre-
zarek, 19 zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, szalunki 
niemetalowe do betonu, sklejka dla budownictwa, pręty 
zbrojeniowe, nie z metalu, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
budowlane materiały metalowe, metalowe materiały zbro-
jeniowe dla budownictwa, zbrojenia metalowe do betonu, 
strzemiona metalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, pręty 
gwintowane z metalu, stal prętowa, stal w formie arkuszy, 
prętów, listew i kęsów, metalowe szalunki do betonu, dru-
ty z metalu, druty do wiązarek, wiązania z drutu, maszyny 
budowlane, maszyny do obróbki metalu, maszyny do ob-
róbki drewna, maszyny do kształtowania metalu, maszyny 
do cięcia [do obróbki metalu], maszyny do cięcia prętów 
zbrojeniowych, maszyny do cięcia drutu, maszyny do cię-
cia metali, maszyny do gładzenia do obróbki metali, giętarki 
[do obróbki metalu], gwintownice [maszyny], gwintownice 
do prętów [maszyny], gwintowniki [obrabiarki], prostowni-
ce [do obróbki metalu], gilotyny [do obróbki metalu], no-
życe [maszyny do obróbki metalu], dłutownice [do obróbki 
metalu], dziurkarki [do obróbki metalu], frezarki [do obróbki 
metalu], obrabiarki [do obróbki metalu], przeciągarki [do ob-
róbki metalu], strugarki poprzeczne [do obróbki metalu], 
strugarki wzdłużne [do obróbki metalu], szlifierki [do obrób-
ki metalu], tokarki [do obróbki metalu], wiertarki do obróbki 
metalu, przyrządy do ścinania [do obróbki metalu], olejowe 
prasy hydrauliczne [do obróbki metalu], zrobotyzowane 
mechanizmy do obróbki metalu, zrobotyzowane mechani-
zmy do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki 
metali, linie CNC do cięcia i gwintowania prętów, automaty 
do produkcji zbrojeń do pali fundamentowych, automaty 
zbrojarskie CNC do produkcji strzemion i zbrojeń budow-
lanych, maszyny do ciągnienia drutu, maszyny do cięcia 
drutu, maszyny do formowania drutu, maszyny do zwijania 
drutu, maszyny do rozwijania drutu, wiązarka prętów zbro-

jeniowych, maszyny pakujące, maszyny pakujące do owi-
jania, narzędzia do pakowania [maszyny], wałki jako części 
linii pakujących [maszyny], maszyny do mieszania betonu, 
maszyny do układania betonowych nawierzchni, maszyny 
do wykańczania betonu, maszyny do wygładzania betono-
wych powierzchni, maszyny do zacierania betonowych po-
wierzchni, zacieraczki samojezdne, maszyny natryskujące 
beton, maszyny umieszczające beton, betoniarki, wibratory 
do betonu, listwy wibracyjne [maszyny do betonu], narzę-
dzia do układania płytek [maszyny], maszyny do wylewek, 
pompy do betonu, maszyny budowlane do konstrukcji 
betonowych, tarcze tnące do użytku jako części maszyn, 
narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, ma-
szyny do formowania drewna, piły do drewna [maszyny], 
piły tarczowe [stosowane w przemyśle obróbki drewna], 
frezarki do drewna, maszyny do mielenia drewna, maszyny 
do cięcia drewna na wióry, maszyny do korowania drewna, 
pilarki do drewna, łuparki do drewna [maszyny], strugarki 
do drewna, tokarki do drewna, pilarki do drewna, wiertarki 
do drewna, elektryczne piły do drewna, bruzdownice [ob-
rabiarki], frezy [obrabiarki], szlifierki [maszyny], frezy do fre-
zarek, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, szalunki 
niemetalowe do betonu, sklejka dla budownictwa, pręty 
zbrojeniowe, nie z metalu.

(210) 510464 (220) 2020 02 21
(731) KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 16.01.04, 02.09.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 38 transmisja programów tv, 41 usługi rozryw-
kowe i kulturalne, produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, nagry-
wanie filmów (filmowanie), montaż filmów, dystrybucja 
i wypożyczanie filmów, dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udo-
stępnianie filmów on-line nie do pobrania.

(210) 510476 (220) 2020 02 21
(731) MERCK KGaA, Darmstadt, DE
(540) (znak słowny)
(540) GLUCORIDE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia cu-
krzycy.

(210) 510493 (220) 2020 02 21
(731) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 1 TYLKO JEDEN

(531) 03.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 transmisja programów tv, 41 usługi rozryw-
kowe i kulturalne, produkcja filmów innych niż reklamowe, 
produkcja programów telewizyjnych i radiowych, nagrywa-
nie filmów (filmowanie), montaż filmów, dystrybucja i wypo-
życzanie filmów, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarcza-
nie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania.

(210) 510555 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 

I TURYSTYCZNYCH PUHIT W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL BORUTA

(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, admini-
strowanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie 
bielizny, prasowanie bielizny, malowanie, tapetowanie, 39 or-
ganizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek, 41 świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
nauczania, usług wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 domy turystycz-
ne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, restauracje 
dla turystów.

(210) 510557 (220) 2020 02 24
(731) WIZJANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe nagrane programy sterujące komputero-
we, nagrane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -).

(210) 510559 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 

I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOSTEL NH

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, admini-
strowanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie 
bielizny, prasowanie bielizny, malowanie, tapetowanie, 39 or-
ganizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek, 41 świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
nauczania, usług wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 domy turystycz-
ne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, restauracje 
dla turystów.

(210) 510564 (220) 2020 02 24
(731) WIZJANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe nagrane, programy sterujące komputero-
we, nagrane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(210) 510567 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 

I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL FELIX

(531) 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, admini-
strowanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie 
bielizny, prasowanie bielizny, malowanie, tapetowanie, 39 or-
ganizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek, 41 świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
nauczania, usług wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 domy turystycz-
ne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, restauracje 
dla turystów.
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(210) 510568 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 

I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H PUHiT Kraków 1952

(531) 05.03.06, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, admini-
strowanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie 
bielizny, prasowanie bielizny, malowania, tapetowanie, 39 or-
ganizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek, 41 świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
nauczania, usług wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 domy turystycz-
ne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, restauracje 
dla turystów.

(210) 510570 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 

I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUHiT Kraków 1952 Przedsiębiorstwo Usług 

Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie 
Sp. z o.o.

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, admini-
strowanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie 
bielizny, prasowanie bielizny, malowania, tapetowanie, 39 or-
ganizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek, 41 świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
nauczania, usług wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 domy turystycz-
ne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, restauracje 
dla turystów.

(210) 510571 (220) 2020 02 24
(731) WIZJANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, progra-
my komputerowe nagrane, programy sterujące komputero-
we, nagrane, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, aktualizacja oprogramowania komputerowego.

(210) 510572 (220) 2020 02 24
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH 

I TURYSTYCZNYCH KRAKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL GRAND FELIX

(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń biurowych, admini-
strowanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, 37 pranie 
bielizny, prasowanie bielizny, malowanie, tapetowanie, 39 or-
ganizacja i rezerwacja podróży, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek, 41 świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
nauczania, usług wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 domy turystycz-
ne, pensjonaty, rezerwacje hotelowe, stołówki, restauracje 
dla turystów.

(210) 510575 (220) 2020 02 24
(731) UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI 

SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNITY Centrum

(531) 26.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 faktoring, faktoring dyskontowy, faktoring 
eksportowy, faktoring długów, agencje faktoringowe, 
ściąganie należności i faktoring, usługi agencji faktorin-
gowych, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi 
w zakresie faktoringu, usługi w zakresie faktoringu faktur, 
usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzy-
telności, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, 
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, 
ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenia medyczne, 
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia biur, ubezpie-
czenie garaży, ubezpieczenia towarów, usługi ubezpie-
czeń gwarancji, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi 
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, do-
radztwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe, 
gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia lotnicze, 
ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
ubezpieczenia budynków, organizowanie ubezpiecze-
nia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia furgonetek, 
ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia majątkowe [nieru-
chomości], ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenia 
od wypadków, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, 
usługi ubezpieczania pojazdów, wycena ubezpieczeń 
przeciwpożarowych, usługi ubezpieczeń domu, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń pojaz-
dów mechanicznych, wycena roszczeń ubezpieczenio-
wych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi 
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agencji ubezpieczeniowej, informacja o ubezpieczeniach, 
ocena strat ubezpieczeniowych, administrowanie rosz-
czeniami ubezpieczeniowymi, administrowanie planami 
ubezpieczeniowymi, umowy ubezpieczeniowe dotyczą-
ce usług, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informa-
cje w sprawach ubezpieczeń, agencje ubezpieczeń na ży-
cie, organizowanie ubezpieczeń na życie, ubezpieczenie 
dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie od straty 
kredytu, ubezpieczenie od wydatków prawnych, ubez-
pieczanie ryzyka kredytowego [factoring], ubezpieczenia 
od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenie od stra-
ty dokumentów, wycena roszczeń z ubezpieczenia, ubez-
pieczenie towarów podczas tranzytu: usługi ubezpiecze-
niowe dotyczące życia, pośrednictwo w ubezpieczeniach 
samochodowych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, udostępnianie informacji o ubezpiecze-
niach, organizowanie finansowania składek ubezpiecze-
niowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi 
w zakresie ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczenio-
we dotyczące funduszy emerytalnych, usługi ubezpie-
czeniowe w zakresie sportu, usługi ubezpieczeniowe dla 
przemysłu budowlanego, usługi informacyjne związane 
z ubezpieczeniem, usługi w zakresie organizowania ubez-
pieczenia, doradztwo związane z zawieraniem ubezpie-
czeń, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, 
usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, usługi 
w zakresie ubezpieczeń na życie, usługi w zakresie ubez-
pieczeń dla podróżnych, usługi w zakresie ubezpieczeń 
w podróży, usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń 
medycznych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń 
kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń 
biznesowych, usługi w zakresie ubezpieczania wymiany 
walut, usługi ubezpieczeniowe związane z awariami me-
chanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z pojaz-
dami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane 
z kartami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe w za-
kresie zakwaterowania wakacyjnego, usługi finansowe 
świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, usługi ubez-
pieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, usługi 
ubezpieczeniowe w zakresie telefonów komórkowych, 
usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, 
usługi ubezpieczeniowe związane z domami opieki, usłu-
gi ubezpieczeniowe związane z planowaniem awaryjnym, 
usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zastawów 
hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty 
własności osobistej, usługi ubezpieczeniowe związane 
z umowami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe zwią-
zane z udzielaniem kredytu, usługi w zakresie zawierania 
ubezpieczeń dla firm, pośrednictwo w zakresie ubezpie-
czeń innych niż na życie, usługi ubezpieczenia indywidu-
alnego w zakresie świadczenia usług prawnych, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
pojazdów, usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie 
ubezpieczeń i finansów, uregulowanie roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo faktorin-
gowe.

(210) 510578 (220) 2020 02 24
(731) CASTLE SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) CANDY SHOP

(531) 01.01.03, 01.01.09, 02.01.02, 19.01.03, 24.09.01, 24.01.11, 
26.01.13, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, czekolady, cze-
koladki, cukierki, żelki, ciastka, owoce w cukrze, galaretki, pra-
liny, karmelki.

(210) 510585 (220) 2020 02 24
(731) RAMUS WOJCIECH PAWEŁ VITAMINS&MORE,  

Kąty Węgierskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAMINS AND MORE

(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, pla-
stry, materiały opatrunkowe, suplementy diety.

(210) 510607 (220) 2020 02 25
(731) TENSTEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, cza-
sopisma [periodyki], gazety, kalendarze, koperty [artykuły 
piśmienne], książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki, obwoluty 
[artykuły papiernicze], periodyki [czasopisma], podręczniki 
[książki], publikacje drukowane, 35 agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
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w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, organizowanie targów handlowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, statystyczne zestawie-
nia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, 
usługi public relations, 41 doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, sprawdziany 
edukacyjne.

(210) 510609 (220) 2020 02 25
(731) TENSTEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, cza-
sopisma [periodyki], gazety, kalendarze, koperty [artykuły 
piśmienne], książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki, obwoluty 
[artykuły papiernicze], periodyki [czasopisma], podręczniki 
[książki], publikacje drukowane, 35 agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, organizowanie targów handlowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, statystyczne zestawie-
nia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-

czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, 
usługi public relations, 41 doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, sprawdziany 
edukacyjne.

(210) 510618 (220) 2020 02 25
(731) LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) pistacchiolero
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów 
spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub 
sztuczny, słodycze, mrożony jogurt jako lody spożywcze, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], 
43 kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 510626 (220) 2020 02 25
(731) TENSTEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły 
biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, cza-
sopisma [periodyki], gazety, kalendarze, koperty [artykuły 
piśmienne], książki, materiały drukowane, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki, obwoluty 
[artykuły papiernicze], periodyki [czasopisma], podręczniki 
[książki], publikacje drukowane, 35 agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, wykaz towa-
rów i/lub świadczonych usług, do których oznaczenia jest 
przeznaczony znak towarowy ze wskazaniem klas * doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, marketing 
ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, organizowanie targów handlowych, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, statystyczne zestawie-
nia, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
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usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, 
usługi public relations, 41 doradztwo zawodowe, informacja 
o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, sprawdziany 
edukacyjne.

(210) 510627 (220) 2020 02 25
(731) IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 aluminiowe butelki na wodę, puste, biode-
gradowalne miski, biodegradowalne tacki, biodegradowal-
ne talerze, biodegradowalne kubki na bazie masy papier-
niczej, butelki, butelki bambusowe, butelki dla podróżnych, 
butelki do wielokrotnego użytku, butelki izolowane, termo-
sy, butelki na wodę, butelki na wodę ze stali nierdzewnej, 
do wielokrotnego użytku, butelki szklane, butelki termiczne, 
butelki z plastiku, butelki z trzciny cukrowej, butelki z two-
rzyw sztucznych, ceramika do użytku kuchennego, kubki, 
kubki do wielokrotnego użytku, kubki ceramiczne, kubki 
papierowe, kubki plastikowe, kubki podróżne, kubki szklane, 
kubki termiczne, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, 
kubki z porcelany, lunchboxy, naczynia [artykuły gospodar-
stwa domowego], pojemniki do przechowywania żywności, 
pojemniki kuchenne, pojemniki na kanapki, pojemniki ter-
moizolacyjne, pudełka obiadowe, pudełka szklane, pudełka 
śniadaniowe, pudełka z ceramiki, pudełka z porcelany, słomki 
do picia szklane, słomki do picia, słomki do picia bambuso-
we, szklane karafki, szkło [naczynia], termosy do napojów, 
termosy do przechowywania żywności, zamykane niemeta-
lowe pojemniki na żywność, do gospodarstwa domowego, 
zastawa stołowa, 35 dystrybucja produktów do celów rekla-
mowych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi 
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygoto-
wywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sztućcami.

(210) 510661 (220) 2020 02 26
(731) SITKOWSKI DAMIAN TECHYACHT, Pierkunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SASANKA YACHT

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 jachty, jachty żaglowe, 37 budowanie jach-
tów, budowanie jachtów żaglowych, 40 produkcja jachtów, 
produkcja jachtów na zamówienie.

(210) 510664 (220) 2020 02 26
(731) MAKÓWKA-NOWAK KAMILA, NOWAK BARTŁOMIEJ 

CBR MAKÓWKA SPÓŁKA CYWILNA, Komorowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cutstyle

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 łyżki [chochle do win], łyżki, widelce i noże 
stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, mandoliny kuchenne, noże, noże ceramiczne, 
noże do otwierania ostryg, noże do otwierania wina, noże 
do pizzy, nieelektryczne, noże do tapet, noże do usuwania 
rybich łusek, noże kuchenne do obierania, noże myśliwskie, 
ostrzałki, przyrządy do ostrzenia ostrzy, rękojeści noży, roz-
drabniacze do warzyw, scyzoryki, srebro stołowe [noże, wi-
delce i łyżki], sztućce, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], 
tasaki do siekania mięsa [ręczne], tłuczki [narzędzia ręczne], 
widelce.

(210) 510673 (220) 2020 02 26
(731) SITKOWSKI DAMIAN TECHYACHT, Pierkunowo
(540) (znak słowny)
(540) SASANKA YACHT
(510), (511) 12 jachty, jachty żaglowe, 37 budowanie jach-
tów, budowanie jachtów żaglowych, 40 produkcja jachtów, 
produkcja jachtów na zamówienie.

(210) 510679 (220) 2020 02 26
(731) NADSTAWNY MARIUSZ, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) ABAFT SENSES
(510), (511) 25 apaszki, artykuły odzieżowe w stylu spor-
towym, balerinki [obuwie], bandany, bermudy, bezrękaw-
niki, bielizna, bikini, blezery, bluzki nietoperze, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe z kap-
turem, body [bielizna], body [odzież], body niemowlęce, bo-
jówki, bokserki, bolerka, botki, bryczesy, buty damskie, buty 
do biegania, buty na platformie, buty na wysokim obcasie, 
buty sportowe, buty zimowe, buty dziecięce, chusty, szale 
na głowę, czapki bejsbolówki, czapki sportowe, czapki weł-
niane, czapki z daszkiem, damskie sukienki na uroczystości, 
długa bielizna, długie kurtki, długie szale damskie, dolne czę-
ści ubrań [odzież], dresy, dżinsy, eleganckie spodnie, espa-
dryle, futra [odzież], galowa odzież wieczorowa, garnitury, 
getry, golfy, gorset, grube płaszcze, halki [odzież], japonki, 
jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajsto-
pami], jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
kaftany, kalosze, kamizelki, kombinezony, kombinezony dla 
niemowląt i małych dzieci, kostiumy, koszule, koszulki dla 
dzieci, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, kożuchy, 
krawaty, kurtki, legginsy, minispódniczki, mokasyny, obuwie, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie dla 
dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież damska, 
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odzież dziecięca, odzież męska, odzież wierzchnia dla dzieci, 
odzież ze skóry, ogrodniczki, okrycia przeciwdeszczowe, pa-
jacyki dla dzieci [odzież], piżamy, płaszcze, podkoszulki, pon-
cza, pulowery, sandały, skarpetki, spodenki, spodnie, spodnie 
dziecięce, spódnice, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, 
szorty, tenisówki, topy [odzież], trencze, tuniki.

(210) 510690 (220) 2020 02 26
(731) CHARIASZ DARIUSZ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRUDERSCHAFT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.08, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 43 puby, serwowanie napojów alkoholowych, 
usługi restauracyjne, restauracje oferujące dania na wynos, 
restauracje dla turystów, usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, usługi barowe, kafeterie [bufety], obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, winiarnie, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi 
doradcze dotyczące żywności, organizowanie bankietów.

(210) 510692 (220) 2020 02 26
(731) ATERIS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATERIS Collaboration Hub

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.04, 26.04.09, 
26.03.01, 26.03.11

(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania.

(210) 510693 (220) 2020 02 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAMLINER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.11, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe jako napoje, na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), whisky, wódka.

(210) 510694 (220) 2020 02 26
(731) HURTOWNIA SPOŻYWCZA MARCOLA  

SPÓŁKA JAWNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCOLA hurtownia spożywcza

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.13, 01.15.23, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) w związku 
z artykułami spożywczymi i żywnościowymi, artykułami al-
koholowymi i napojami, artykułami dla zwierząt domowych, 
marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, 
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rekla-
ma on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, publiko-
wanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowa-
nie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub 
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu 
ich sprzedaży, fachowe doradztwo handlowe, usługi inter-
netowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie 
dostępu do informacji o oferowanych towarach i świadczo-
nych usługach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie 
zamówień i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym 
osobom brania udziału w różnorodnych transakcjach han-
dlowych.

(210) 510721 (220) 2020 02 27
(731) STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO 

SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.21, 27.03.01, 
27.03.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.03.20, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.15, 26.01.18

(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, owoce 
lukrowane, marmolada, miąższ owoców, owoce kandyzowa-
ne, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alko-
holu, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owo-
cowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pektyna do celów 
spożywczych, pikle, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy 
[koncentraty], przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa 
[miazga owocowa], sałatki warzywne, soki roślinne do goto-
wania, sos żurawinowy [kompot], warzywa konserwowane, 
warzywa w puszkach, kiszone warzywa [kimchi], kapusta 
kwaszona, grzyby konserwowane, 30  chutney [ostry, gę-
sty sos], czekolada, galaretki owocowe [słodycze], herbata, 
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napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, kakao, wyroby 
z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne za-
stępujące kawę, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup 
[sos], muesli, musy deserowe, pesto [sos], 32 wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bez-
alkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalko-
holowe, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoho-
lowe, lemoniada, syropy do lemoniady, nektary owocowe, 
bezalkoholowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 
syropy do napojów.

(210) 510749 (220) 2020 02 27
(731) WISO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS WISO GROUP Sp. z o.o.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22, 24.17.01, 
24.17.02, 26.01.01, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.07.25, 
27.01.25

(510), (511) 35  doradztwo biznesowe w zakresie dostar-
czania systemów zarządzania jakością, analiza systemów 
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo związane 
z zarządzaniem, nadzór nad zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 
audyt działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi do-
radcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności 
gospodarczej i zarządzania nią, usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przed-
siębiorstw przemysłowych, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przed-
siębiorstw produkcyjnych, 41 usługi edukacyjne odnoszące 
się do usług w zakresie jakości, nauczanie i szkolenia, usłu-
gi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z BHP, usługi edukacyjne związane 
z ochroną środowiska, usługi edukacyjne i szkoleniowe zwią-
zane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szko-
lenia personelu, usługi szkolenia dla personelu, nauczanie 
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii in-
formacyjnej, 42 audyt jakości, certyfikacja [kontrola jakości], 
doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo w zakre-
sie zapewniania jakości, kontrola i testowanie jakości, kontro-
la jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, monitorowanie 
procesu w celu zapewnienia jakości, przeprowadzanie te-
stów kontroli jakości, świadczenie usług zapewniania jakości, 
testy kontroli jakości, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich 
do celów certyfikacji, usługi testowania w celu certyfikacji 
jakości lub standardów, usługi zapewnienia jakości, usługi 
doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi doradcze 

związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, 45 audyty zgodności 
z prawem, audyty zgodności z przepisami.

(210) 510750 (220) 2020 02 27
(731) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iMoos

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 01.07.06, 01.07.19, 
26.11.03, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 10 urządzenia do prowadzenia zabiegów w za-
kresie poprawy wyglądu sylwetki człowieka.

(210) 510786 (220) 2020 02 28
(731) SMARTECH IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) SignOnTheGo
(510), (511) 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, aktualizacja oprogramowania do prze-
twarzania danych, aktualizacja programów komputero-
wych, aktualizowanie stron internetowych, aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogra-
mowania komputerowego, edycja programów kompute-
rowych, integracja oprogramowania komputerowego, kon-
figuracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja 
systemów i sieci komputerowych, opracowanie oprogra-
mowania komputerowego, opracowywanie i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i two-
rzenie komputerowych programów przetwarzania danych, 
opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji 
w sieci, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
obrazu, opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go, opracowywanie platform komputerowych, opracowy-
wanie programów do danych, opracowywanie programów 
do komputerów, opracowywanie danych do przetwarzania 
danych, opracowywanie sprzętu do konwertowania danych 
i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, oprogramowa-
nie komputerowe (aktualizacja), oprogramowanie kompute-
rowe (projektowanie), pisanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, pisanie programów do przetwarzania da-
nych, pisanie programów komputerowych, programowanie 
aplikacji multimedialnych, programowanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, opracowywa-
nie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji 
treści multimedialnych, programowanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, programowa-
nie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmi-
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sji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do opracowy-
wania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie apli-
kacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie programów 
do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie 
programów do przetwarzania obrazu, projektowanie i rozwój 
oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie progra-
mów do przetwarzania danych, projektowanie programów 
komputerowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania 
sygnałów cyfrowych, tworzenie programów do przetwarza-
nia danych, tworzenie programów komputerowych do prze-
twarzania danych, tworzenie programów komputerowych, 
tworzenie, uaktualnienie i adaptacja programów komputero-
wych, usługi aktualizacji programów komputerowych, usłu-
gi pisania oprogramowania komputerowego, usługi pisania 
programów komputerowych, usługi projektowania dotyczą-
ce programów komputerowych, usługi projektowania opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie aktualizacji 
programów komputerowych, usługi w zakresie integracji sys-
temów komputerowych, usługi w zakresie pisania oprogra-
mowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania 
oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, 
usługi w zakresie redagowania programów komputerowych.

(210) 510789 (220) 2020 02 28
(731) VIRALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIRALAB
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicz-
nej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, produkcja filmów reklamowych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorca-
mi potrzebującymi finansowania, usługi relacji z mediami, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 510791 (220) 2020 02 28
(731) VIRALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) viralab INFLUENCER MARKETING

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicz-
nej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, produkcja filmów reklamowych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorca-
mi potrzebującymi finansowania, usługi relacji z mediami, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 510806 (220) 2020 02 28
(731) VIRALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) viralab INFLUENCER MARKETING

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicz-
nej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach 
wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością 
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gospodarczą, produkcja filmów reklamowych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama 
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo-
wszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowe, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli 
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorca-
mi potrzebującymi finansowania, usługi relacji z mediami, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy.

(210) 510807 (220) 2020 02 28
(731) GRZYB ŁUKASZ CARBOPOL, Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) ROCK CUBE
(510), (511) 4 brykiety drzewne, brykiety materiałów pal-
nych, brykiety węglowe, brykiety z torfu paliwo, brykiety 
z węgla drzewnego, drewno brykiety, drewno opałowe, 
podpałka w płynie do węgla drzewnego, produkty na bazie 
węgla drzewnego do użytku jako paliwo, węgiel drzewny 
paliwo, węgiel drzewny do trybularzy, węgiel drzewny do fa-
jek wodnych, węgiel drzewny do kadzideł, 34 ustniki do cy-
garniczek, bloczki bibułki papierosowej, cygara, gilotynki 
do cygar, cygaretki, cygarnice, cygarniczki, ustniki do cygar-
niczek, fajki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, 
filtry do papierosów, tytoń aromatyzowany, tytoń hookah, 
zioła do palenia, przybory dla palaczy.

(210) 510812 (220) 2020 02 28
(731) CROWDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Crowdway
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-

siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze 
dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące promocji, 
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi doradcze 
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, usługi konsultacyjne i do-
radcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze 
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 36 analizy 
finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach finanso-
wych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwe-
stycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, 
usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiorki funduszy na cele dobro-
czynne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, 
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, 
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi 
doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finanso-
wo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, 
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi zbierania fundu-
szy za pośrednictwem strony crowdfunding.

(210) 510858 (220) 2020 03 02
(731) GMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GMC Sp. z o.o. FABRYKA BOMBEK

(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 dekoracje wiszące (ozdoby), 21 ozdobne kule 
szklane, wyroby szklane malowane, 28 ozdoby choinkowe 
(z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy).

(210) 510870 (220) 2020 03 02
(731) NEW YORK PIZZA DEPARTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ŻarWOK
(510), (511) 39 usługi dostarczania żywności, 43 usługi re-
stauracyjne, usługi restauracji specjalizujących się w makaro-
nach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
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duktami i transportem, bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
przygotowywanie żywności i usługi na wynos świadczone 
za pośrednictwem sieci komputerowej on-line.

(210) 510874 (220) 2020 03 02
(731) SZYPIÓRKOWSKI ERHARD PIEKARNIA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Piekarnia Szypiórkowski
(510), (511) 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę 
[jako podstawowy składnik], babeczki, bagietki, batoniki, ba-
toniki muesli, bezy, bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynka-
mi z mleczną czekoladą, bułki, chałwa, chleb, chleb razowy, 
chleb wielozbożowy, chleb żytni, ciasta czekoladowe wyko-
nane z czekoladowego biszkoptu, ciasta w polewie czeko-
ladowej, ciasta wegańskie, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
czekoladowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka solone, 
ciastka herbaciane, ciastka serowe, ciastka zbożowe do spo-
życia przez ludzi, ciasto francuskie, ciasto na biszkopty, ciasto 
na wypieki, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukier-
ki, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, drożdżowe bułeczki, eklerki, gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], herbatniki [słodkie lub słone], 
krakersy, krówka (cukierek), kruche ciasto, magdalenki, ma-
karoniki [wyroby cukiernicze], napoleonki, paszteciki, pącz-
ki, pierniczki, piernik, placki, podłużne biszkopty [ciastka], 
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane 
z mąki razowej, przekąski z pieczywa chrupkiego, przeką-
ski z produktów zbożowych, quiche, rogaliki, sernik, słodkie 
bułeczki, słodycze [cukierki], słodycze o smaku owocowym, 
spody do tarty, szarlotka, świeże placki [ciasta], tarty, wafelki, 
wypieki cukiernicze, wyroby ciastkarskie nadziewane owo-
cami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie 
z owocami, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby 
cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z cze-
kolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z se-
zamu, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawiera-
jące kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające owoce.

(210) 510875 (220) 2020 03 02
(731) SZYPIÓRKOWSKI ERHARD PIEKARNIA,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA SZYPIÓRKOWSKI 1945 since

(531) 03.01.02, 24.09.02, 08.01.25, 25.01.15, 26.13.99, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 30 artykuły żywnościowe zawierające czekoladę 
[jako podstawowy składnik], babeczki, bagietki, batoniki, ba-
toniki muesli, bezy, bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynka-
mi z mleczną czekoladą, bułki, chałwa, chleb, chleb razowy, 
chleb wielozbożowy, chleb żytni, ciasta czekoladowe wyko-
nane z czekoladowego biszkoptu, ciasta w polewie czeko-

ladowej, ciasta wegańskie, ciasta [słodkie lub słone], ciasta 
czekoladowe, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka solone, 
ciastka herbaciane, ciastka serowe, ciastka zbożowe do spo-
życia przez ludzi, ciasto francuskie, ciasto na biszkopty, ciasto 
na wypieki, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukier-
ki, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, drożdżowe bułeczki, eklerki, gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], herbatniki [słodkie lub słone], 
krakersy, krówka (cukierek), kruche ciasto, magdalenki, ma-
karoniki [wyroby cukiernicze], napoleonki, paszteciki, pącz-
ki, pierniczki, piernik, placki, podłużne biszkopty [ciastka], 
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane 
z mąki razowej, przekąski z pieczywa chrupkiego, przeką-
ski z produktów zbożowych, quiche, rogaliki, sernik, słodkie 
bułeczki, słodycze [cukierki], słodycze o smaku owocowym, 
spody do tarty, szarlotka, świeże placki [ciasta], tarty, wafelki, 
wypieki cukiernicze, wyroby ciastkarskie nadziewane owo-
cami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby ciastkarskie 
z owocami, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby 
cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z cze-
kolady, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby cukiernicze z se-
zamu, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawiera-
jące kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające owoce.

(210) 510877 (220) 2020 03 02
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDENLine

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory/baterie do kamer i komputerów, 
baterie/akumulatory do deskorolek elektrycznych, akumula-
tory do pojazdów, w tym jednośladów, akumulatory, elek-
tryczne, do pojazdów, elektryczne akumulatory do zasilania 
pojazdów elektrycznych, zasilacze sieciowe (baterie), bate-
rie akumulatorowe, ładowalne baterie elektryczne, baterie 
do ponownego ładowania, urządzenia do nieprzerywalne-
go zasilania elektrycznego (baterie), akumulatory i akumula-
torki do ponownego naładowania, baterie zapłonowe, ba-
terie litowe, baterie jonowe, baterie litowo-jonowe, baterie 
anodowe, baterie akumulatorowe litowe, Urządzenia tech-
nologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fo-
tograficzne, sprzęt do komunikacji, ładowarki, banki energii, 
przenośne ładowarki, zasilacze mobilne, ładowarki do zasila-
czy, zasilacze przenośne, mini głośniki, baterie zapasowe (po-
werbanki), ładowarki do baterii zewnętrznych, akumulatorki 
do przenośnych urządzeń elektronicznych, kieszonkowe 
urządzenia Wi-Fi i akumulujące energię, zewnętrzne baterie 
do telefonów komórkowych i baterie zewnętrzne, urządze-
nia zasilające do komputerów i innych urządzeń elektronicz-
nych, zestawy baterii, przenośne ładowarki (powerbank) 
do smartfonów i tabletów, zasobniki energii (dodatko-
we akumulatory do zaopatrzenia urządzeń przenośnych 
w prąd), akumulatory do telefonów, komputerów, podręcz-
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nych komputerów i tabletów, sprzęt do zapewnienia wyso-
kiej jakości energii, części i akcesoria do telefonów komórko-
wych, indukcyjne ładowane, elektryczne i/lub elektroniczne 
urządzenia, mianowicie mobilne akumulatory elektryczne, 
urządzenia do zdalnego sterowania, mobilne akumulatory 
elektryczne, mobilne urządzenia końcowe, odtwarzacze 
mp3, odtwarzacze mp4, zestawy słuchawkowe, głośniki, 
głośniki z technologią bluetooth, akcesoria do smartfonów, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia audio, 
kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycz-
nych, audio-video i telekomunikacji, aparatura, urządze-
nia i kable do zastosowania w elektryce, kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, kable telekomunikacyj-
ne, kable i przewody elektryczne, elektroniczne, połączenio-
we, pomiarowe, rozruchowe, startowe, uruchamiające, kable 
audio, kable USB, kable do mikrofonów, kable do modemów, 
kable elektryczne pośrednie, elektryczne kable interfejsowe, 
kable do komputerów i do drukarek, kable do baterii, kable 
do anten, kable do głośników, kable zasilające, elektryczne 
kable połączeniowe, kable optyczne (światłowody), kable 
do instrumentów muzycznych, kable do transmisji danych, 
kable do przekaźników radiowych, przewody świetlne USB, 
przewody do USB, przewody do przekazu sygnałów optycz-
nych, ładowarki, ładowarki USB, ładowarki bezprzewodowe, 
sieciowe, ładowarki do akumulatorów, ładowarki do baterii, 
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do joysticków, 
smartfonów, ładowarki do telefonów komórkowych, łado-
warki baterii do użytku z telefonami, ładowarki do telefonów 
komórkowych, do użytku w pojazdach, klawiatury kompute-
rowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, komputerowe 
karty sieciowe, szeregowe porty komputerowe, równoległe 
porty komputerowe, komputerowe urządzenia sterujące, 
chipy komputerowe, myszki komputerowe, moduły kom-
puterowe, rysiki komputerowe, podzespoły komputerowe, 
obudowy komputerowe, interfejsy komputerowe, kompute-
rowe monitory ekranowe, programy komputerowe, zapisane 
oprogramowanie komputerowe, bezprzewodowe peryferia 
komputerowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe 
stacje dokujące, pamięci komputerowe, podkładki pod my-
szy komputerowe, programy komputerowe do gier, sprzęt 
do telefonii komputerowej, terminale komputerowe, pro-
gramy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), po-
bieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji da-
nych, do zarządzania informacjami, do transmisji informacji, 
użytkowe programy komputerowe do pobrania, urządzenia 
komputerowe do magazynowania danych, karty magne-
tyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, kartri-
dże do gier komputerowych (oprogramowanie komputero-
we), urządzenia komputerowe do zdalnego odczytu mierni-
ków, urządzenia komputerowe do noszenia na nadgarstku, 
moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach 
elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotu, 
komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przeno-
śnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, 
komputery i sprzęt komputerowy, tablety, notbooki, laptopy, 
monitory, dyski twarde, klawiatury (radiowe, bluetooth, ka-
blowe), myszy (radiowe, bluetooth, kablowe), karty kompu-
terowe, w szczególności karty graficzne i karty interfejsowe, 
karty pamięci, modemy, a także złożone z nich instalacje 
komputerowe, komputerowe połączenia wtykowe, kart roz-
szerzeń, pamięci USB, pokrowce na komputery, części, akce-
soria i pojedyncze elementy do towarów zawarte w tej klasie.

(210) 510894 (220) 2020 03 02
(731) GMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GMC POLAND Sp. z o.o.

(531) 26.03.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 20 dekoracje wiszące (ozdoby), 21 ozdobne kule 
szklane, wyroby szklane malowane, 28 ozdoby choinkowe 
(z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy).

(210) 510909 (220) 2020 03 02
(731) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowny)
(540) CCC Czynne cały czas
(510), (511) 35 reklama i marketing, promocja sprzedaży, 
reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług 
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomu-
nikacji lub drogą elektroniczną, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy.

(210) 511033 (220) 2020 03 05
(731) GARSTKIEWICZ MICHAŁ FABRYKA WYCIECZEK, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA WYCIECZEK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 15.07.01, 15.07.04
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycie-
czek turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, 
prowadzenie wycieczek, organizowanie wycieczek autoka-
rowych, usługi pilotów wycieczek, organizowanie wycieczek 
zagranicznych, rejsy łodziami wycieczkowymi, organizowa-
nie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwie-
dzaniem, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [trans-
port], organizowanie podróży i wycieczek statkami, udostęp-
nianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne 
w zakresie organizowania wycieczek morskich: świadczenie 
usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie 
wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowa-
nych, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wy-
cieczki.

(210) 511120 (220) 2020 03 06
(731) ASSISTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) eduVery
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe, oprogramo-
wanie interfejsów, oprogramowanie, oprogramowanie 
komunikacyjne, oprogramowanie gier, oprogramowanie 
edukacyjne, oprogramowanie wspomagające, oprogra-
mowanie szkoleniowe, oprogramowanie rozrywkowe, 
oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie medial-
ne, oprogramowanie multimedialne, interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogra-
mowanie dla nauki, oprogramowanie do pobrania, kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, oprogramowanie 
gier komputerowych rozrywkowych: oprogramowanie 
do analizy mowy, oprogramowanie komputerowe gier 
wideo, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania 
komunikacji, oprogramowanie komputerowe do przetwa-
rzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputero-
we do pobrania z Internetu, interaktywne oprogramowa-
nie multimedialne do rozgrywania gier, oprogramowanie 
do gier do użytku z komputerami, gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], oprogramo-
wanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami 
komputerów przenośnych, oprogramowanie gier kompu-
terowych do użytku na telefonach komórkowych, opro-
gramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier 
komputerowych, do pobrania, oprogramowanie rozrywki 
interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, 
oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwo-
ści audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie 
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych 
i obrazów ruchomych.

(210) 511203 (220) 2020 03 09
(731) KASPRZAK JAKUB, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PiK STUDIO ARCHITEKCI

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi archi-
tektoniczne w zakresie przygotowywania planów architek-
tonicznych, usługi doradcze dotyczące architektury, usługi 
projektowania dotyczące architektury, projektowanie archi-
tektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne i inży-
nieryjne, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków komercyjnych i przemysłowych, usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 
wspomagane komputerowo usługi projektowe związane 
z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzinie projekto-
wania architektonicznego za pośrednictwem strony interne-
towej, projektowanie budowlane.

(210) 511205 (220) 2020 03 09
(731) APOLINARSKI SZYMON APOL-TERMPIR FIRMA 

OGÓLNOBUDOWLANA, Spławie
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) APOL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 17 budowlane materiały izolacyjne, płyty war-
stwowe ścienne, dachowe i chłodnicze, panele termoizola-
cyjne, izolacyjne systemy fasadowe z paneli termoizolacyj-
nych i płyt warstwowych,  materiały wypełniające i uszczel-
niające z gumy i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne 
cieplne i akustyczne z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, folie budowlane izolacyjne, 
folie antykorozyjne, laminaty z tworzyw sztucznych w po-
staci taśmy, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i przez Internet 
budowlanych materiałów izolacyjnych, płyt warstwowych 
ściennych, dachowych i chłodniczych, paneli termoizolacyj-
nych, izolacyjnych systemów fasadowych z paneli termoizo-
lacyjnych i płyt warstwowych, materiałów wypełniających 
i uszczelniających z gumy i tworzyw sztucznych, materiałów 
izolacyjne cieplnych i akustycznych z tworzyw sztucznych, 
folii z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folii budow-
lanych izolacyjnych, folii antykorozyjnych, laminatów z two-
rzyw sztucznych w postaci taśmy, 37 izolowanie budynków, 
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, 
usługi budowlane, usługi ocieplania budynków.

(210) 511206 (220) 2020 03 09
(731) FENIKS RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Żuków
(540) (znak słowny)
(540) FENIKS RECYKLING
(510), (511) 40 utylizacja odpadów i surowców wtórnych, 
niszczenie odpadów .

(210) 511219 (220) 2020 03 09
(731) ENDORFINA EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materia-
łów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],  
usługi impresariów w działalności artystycznej, impresariat 
w działalności artystycznej, marketing, uaktualnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych,organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych, produkcja filmów reklamowych, 
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, reklama, rozpowszechnianie mate-
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riałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów [ulot-
ki, prospekty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, wynajmowanie przestrzeń reklamowej, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, organizacja wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 41 organizowanie i obsługa konferencji 
, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie ba-
lów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 

organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie i prowadzenie zawodów spor-
towych, pisanie scenariuszy, organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, produkcja filmów innych niż 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
rozrywka [widowiska], organizowanie i obsługa zjazdów.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1

1 508203, 509012

2 508068, 509012

3 505902, 506780, 507975, 508435, 508558, 508867, 509012, 509198, 509361, 510317, 510371

4 509012, 509273, 510807

5 505902, 506779, 507729, 507839, 508558, 508867, 509012, 509320, 509344, 509361, 509413, 509499, 509530, 
509550, 510107, 510186, 510203, 510270, 510275, 510283, 510307, 510317, 510325, 510430, 510476, 510585

6 509012, 509303, 510433, 510435

7 510282, 510433, 510435

8 503667, 509012, 510664

9 503667, 506908, 507610, 507839, 508068, 508367, 508370, 508407, 508409, 508554, 508954, 508984, 508986, 
508991, 508994, 508995, 509012, 509115, 509305, 509337, 510557, 510564, 510571, 510692, 510877, 511120

10 503667, 506779, 507839, 508606, 509478, 510265, 510750

11 507763, 509012, 509247, 510356

12 507839, 508678, 508700, 509112, 510242, 510428, 510661, 510673

14 509012, 509202

15 504293

16 506780, 507839, 508963, 509012, 509115, 509300, 509407, 510607, 510609, 510626

17 509012, 510241, 511205

18 509012

19 509303, 510241, 510433, 510435

20 509012, 509252, 510858, 510894

21 506095, 509012, 509202, 510627, 510858, 510894

22 502197, 509012, 509387

24 509012, 509252, 510323

25 507839, 508181, 509012, 509202, 509252, 509388, 509407, 509504, 510679

26 503667, 509012

27 509012, 509274

28 502197, 507455, 507839, 509012, 510265, 510858, 510894

29 498966, 506471, 507189, 507948, 508038, 508040, 508053, 508056, 508058, 508240, 508578, 509226, 509231, 
509236, 509239, 509385, 509568, 509719, 510155, 510721

30 506471, 507189, 507948, 508038, 508040, 508578, 509240, 509242, 509385, 510149, 510164, 510167, 510193, 
510215, 510578, 510618, 510721, 510874, 510875

31 508867, 509568

32 506095, 507189, 509385, 509737, 510721

33 508946, 510693

34 507763, 509012, 510807

35 501495, 505902, 506095, 507839, 508038, 508040, 508181, 508240, 508318, 508367, 508370, 508407, 508435, 
508462, 508477, 508554, 508678, 508700, 509012, 509112, 509115, 509202, 509273, 509300, 509375, 509385, 
509388, 509407, 509504, 509567, 510155, 510193, 510215, 510265, 510307, 510323, 510433, 510435, 510557, 
510564, 510571, 510607, 510609, 510626, 510627, 510694, 510749, 510789, 510791, 510806, 510812, 510909, 
511205, 511219
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1 22

36 508060, 508462, 509202, 510555, 510559, 510567, 510568, 510570, 510572, 510575, 510812

37 509202, 509303, 510555, 510559, 510567, 510568, 510570, 510572, 510661, 510673, 511205

38 508318, 509115, 510464, 510493

39 508060, 508678, 508700, 509375, 509568, 510555, 510559, 510567, 510568, 510570, 510572, 510870, 511033

40 509024, 509101, 510661, 510673, 511206

41 501495, 506908, 507522, 507610, 507802, 507839, 508060, 508409, 508464, 508477, 508554, 508963, 509027, 
509032, 509115, 509202, 509300, 509400, 509407, 509567, 509607, 510243, 510464, 510493, 510555, 510559, 
510567, 510568, 510570, 510572, 510607, 510609, 510626, 510749, 511219

42 501495, 507522, 508367, 508370, 508407, 508409, 508554, 508954, 508977, 508984, 508986, 508991, 508994, 
508995, 509115, 509247, 510557, 510564, 510571, 510749, 510786, 511203

43 507522, 508872, 509031, 509202, 509385, 509407, 509435, 509598, 510193, 510555, 510559, 510567, 510568, 
510570, 510572, 510618, 510690, 510870

44 505902, 507522, 508984, 508986, 508991, 508994, 508995, 509567, 509607, 509728

45 506908, 509115, 510749



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1 TYLKO JEDEN 510493

7 509115

ABAFT SENSES 510679

AGENCJA WYPRAWOWA Adventure A 24  
WWW.ADVENTURE24.PL 508060

AKADEMIA ŚWIADOMEGO MYŚLIWEGO 508464

Alpin Weld 509024

amo-shot 509499

APOL 511205

APTECAR 508700

ARTIZHEL 510275

ATERIS Collaboration Hub 510692

BERG 510607

BETARGIN 510283

bionigree 505902

BITPLN 509305

BRUDERSCHAFT 510690

BURSZTYN 508240

C 507522

CANDY SHOP 510578

CCC Czynne cały czas 510909

CN CUKRY NYSKIE 1949 510164

COCO Papa’s 506471

COLIAN ICE 509240

Colian Ice 509242

Crowdway 510812

cryoDice innovative refrigeration  
and thermal engineering 509247

cust field 508181

cutstyle 510664

CZARNA OWCA 507802

czytam.pl KSIĘGARNIA INTERNETOWA 507839

defil 504293

DIABUFOR XR 507729

DREAMLINER 510693

drEdgar 508995

drEdward 508986

drEmeryk 508994

drEmil 508991

drErnest 508984

DZIKI TEAM KARPIOWY 507455

ecostock 510627

eduVery 511120

egosleep 508606

eNDORFINA events 511219

EPIGAPENT 509550

ERLI 508367

erli 508370

ERLI.PL 508407

FABRYKA WYCIECZEK 511033

Fedi 508867

FENIKS RECYKLING 511206

FIT 508554

FIZYO 510265

FLEXICUBE 509303

FLINTY 507763

Folk Almusso 506780

FOR LEGAL EAGLES EXCLUSIVELY 508409

FOUR20SPORTS SYNTHOL 509530

GALICJANKA MUSZYNA 509737

GARWOLALKA 509388

gipset 509478

GLUCORIDE 510476

GMC POLAND Sp. z o.o. 510894

GMC Sp. z o.o. FABRYKA BOMBEK 510858

GOLDEN GIRNAR 510149

GOLDENLine 510877

H PUHiT Kraków 1952 510568

HANKOOK 510428

Hanson 508435

HORDE 510371

Hortpress 509300

HOSTEL NH 510559

HOTEL BORUTA 510555

HOTEL FELIX 510567

HOTEL GRAND FELIX 510572

HYUNDAI 503667

Idravitae 509198

iMoos 510750

interflam duro d 510356

Itokin 510325

Jak zostałem GANGSTERem historia prawdziwa 507610

JARRUX 510242

KARNY KOPCIUCH 508963

KOMES water 508977

KONATEN 509413

Konopik 508558

KONTUROVNIA 509607

KORWIN 506095
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KSW GAMES 510464

KUBUŚ K PO PIERWSZE DRUGIE ŚNIADANIE 507189

L Lampart 509112

LACTIBOOM 509320

LIDER ZDROWEGO BIZNESU 509567

M MUSEUM OF ILLUSIONS 509027

M MUZEUM ILUZJI 509032

M PLASMET 510282

M 510433

MAMALAC 510270

MARCOLA hurtownia spożywcza 510694

MARIANO ITALIANO 508872

MASZYNOHURT 510435

Melasen 510203

melfoi 510167

Melorytm 510186

MISTRZOSTWA POLSKI 4MOVE  
& FRUGO AKADEMII PIŁKARSKICH 510243

MKS ASTORIA 509400

mobiBiblioteka 510571

mobiDziennik 510564

mobiPrzedszkole 510557

mWee 509337

MYCO fast wyrób medyczny 510317

n.ius 506908

nanoo 508068

NORDOWI MÔL RESTAURACJA 509598

O’STIN 509012

odkryj na dobre Szczecin 501495

ORKAN 509719

Papudajnia 509031

PHARMACAR 508678

PIEKARNIA SZYPIÓRKOWSKI 1945 since 510875

Piekarnia Szypiórkowski 510874

PiK STUDIO ARCHITEKCI 511203

pistacchiolero 510618

Plandeks 510323

POL NET 509387

POLSKA MORSKA WWW.POLSKA-MORSKA.PL 508477

POLYFORM 510241

PRO Morwa SUPLEMENT DIETY PRAWIDŁOWY  
POZIOM CUKRU GURMAR, MORWA BIAŁA,  
FASOLA 510307

PUHiT Kraków 1952 Przedsiębiorstwo Usług  
Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”  
w Krakowie Sp. z o.o. 510570

pure 507975

REFLEX 509101

REVITANERW JUNIOR 510107

ROCK CUBE 510807

Salad Story Urban fresh! 509385

Saletromag 508203

Salon Mani & More 509728

SASANKA YACHT 510661

SASANKA YACHT 510673

SiGELATO SI JAK SYCYLIA 510215

SignOnTheGo 510786

SIMPLY ASIA 507948

SOLO PARK 508462

SonoCut 510430

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936  
Serek do chleba śmietankowy Bez  
zagęstników Nowa lepsza Receptura 509239

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936  
Serek do chleba z papryką Bez zagęstników  
Nowa lepsza Receptura 509226

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936  
Serek do chleba z ziołami Bez zagęstników  
Nowa lepsza Receptura 509231

Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936  
Serek do chleba ze szczypiorkiem Bez  
zagęstników Nowa lepsza Receptura 509236

STAL RZESZÓW ZKS 509407

Sunny SMILE Magnolia’s 508578

Sylvana 509361

SYMAR PRODUCENT SIATEK 502197

TADAFEEL 509344

talda 509273

TECHLAND 508954

tenstep academy 510609

tenstep 510626

the Nest CAFÉ 509435

TU JEST JAKBY LUKSUSOWO 509202

Uchatki 506779

UNITY Centrum 510575

V 510721

VALID VOTE 508318

Verdina 509568

VIFON For Today Since 1963 RAMEN SOY  
SAUCE ZUPA BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI  
O SMAKU SOSU SOJOWEGO Z WAKAME  
ORIENTAL BRAND PREMIUM ŁAGODNA SOY  
SAUCE FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP  
WITH WAKAME (MILD) 508058

VIFON For Today Since 1963 ZUPA  
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU CHILI  
RAMEN CHILI FLAVOUR INSTANT NOODLE  
SOUP OSTRE ORYGINALNE 508053

VIFON For Today Since 1963 ZUPA  
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU SOSU  
SOJOWEGO Z WAKAME RAMEN SOY SAUCE  
SOY SAUCE FLAVOUR INSTANT NOODLE  
SOUP WITH WAKAME (MILD) ŁAGODNA 508056

VIFON to dzisiaj od 1963 508040

VIFON to dziś od 1963 508038

viralab INFLUENCER MARKETING 510791

viralab INFLUENCER MARKETING 510806
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VIRALAB 510789

VITAMINS AND MORE 510585

wallart 509274

WB Wesoły Borsuk 509375

WĘDLINIARNIA 498966

WOSEBA MOCCA FIX Gold WHOLE BEAN  
COFFEE W WOSEBA GUARANTEED QUALITY 510193

WS WISO GROUP Sp. z o.o. 510749

YOJO 509252

Z NASZYCH UPRAW I HODOWLI 510155

złota reneta 508946

ŻarWOK 510870



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.

1465399 LAYKi (2020 01 27)
CFE: 24.07.01, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.13

25, 35

1492325 LIBRA B BANK (2019 11 22)
CFE: 24.17.17, 27.05.01, 29.01.12 36

1493537 (2020 01 31)
CFE: 05.03.16, 19.07.01, 28.05.00, 29.01.15 33

1518801 TIANM (2019 12 17) 12
1518822 CHUBI BOOM (2019 10 02, 2019 07 03)

CFE: 27.05.01 35, 41, 43
1518867 Viman STYLE BRAND Viman STYLE BRAND 

THE BEST CLOTHING AND AUTHENTIC 
BRAND CLASSIC (2019 04 04)
CFE: 03.01.01, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13 25

1518902 TOLGA (2019 12 03, 2019 10 21)
CFE: 27.05.01 32, 33

1519008 wanjun (2020 02 10)
CFE: 05.05.20, 26.11.14, 26.13.25, 
27.05.01, 28.03.00, 29.01.13

10

1519028 Breeno (2019 03 06, 2018 10 29) 9, 38, 42
1519040 OQEE (2019 12 16, 

2019 06 21)
9, 35, 38, 41, 42, 45

1519126 PALMIDOL (2020 01 20, 2019 11 17) 5
1519131 VERSSTON (2019 12 18)

CFE: 27.05.17 6, 11
1519133 (2019 12 10, 2019 12 09)

CFE: 04.03.03, 25.03.25, 28.03.00, 
29.01.12

32

1519134 ZENON (2020 02 03, 2020 01 15) 28
1519139 (2020 02 06)

CFE: 26.04.02, 26.13.25, 29.01.13 20
1519151 AOFL (2019 12 13)

CFE: 27.05.01 17
1519263 ProCobots (2019 09 13, 2019 09 11)

CFE: 26.01.01, 27.05.01 7, 9, 37, 42
1519295 (2019 12 17)

CFE: 28.03.00 16
1519312 (2019 12 23)

CFE: 24.15.01, 26.13.25 9
1519323 NOUYA (2020 01 21)

CFE: 27.05.01 6, 17
1519324 FATUM (2019 10 31, 2019 10 10)

CFE: 02.01.01, 07.05.25, 
26.13.25, 26.15.01

9, 20, 28, 41

1519388 TERRAGROUP (2020 01 30)
CFE: 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13 25, 28, 41

1519420 BioNergy (2019 09 09)
CFE: 05.03.13, 27.03.11, 
27.05.02, 29.01.13

29, 30, 31, 32

1519480 PROCOBOTS (2019 09 13, 
2019 09 11)

7, 9, 37, 42

1519516 (2019 12 09)
CFE: 13.01.10, 28.05.00 6, 11, 35, 37

1519517 nexoya (2019 12 18, 
2019 11 25)

9, 35, 41, 42

1519527 CANNAVIGIA (2020 01 29, 
2019 10 28)

9, 42

1519553 I love you deerly (2019 11 22, 
2019 06 27)

3, 35

1519556 DEL CORE (2019 12 05, 
2019 08 02)

3, 9, 18, 25

1519606 LB LIZA BRUCE (2020 02 17)
CFE: 05.03.11, 27.05.01 25

1519630 (2019 12 21)
CFE: 28.03.00 31

1519691 D’yavol (2020 01 17, 2019 08 27) 32, 33, 43
1519724 AIHAI (2020 02 10)

CFE: 26.11.02, 27.05.01 1
1519770 TRAVEL RETAIL TECHNOLOGIES 

(2019 10 02, 2019 04 05)
9, 35, 38, 39, 

42, 43
1519779 AKAMI (2019 12 30, 2019 07 23)

CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01 9
1519804 DENETHIC (2019 12 10, 2019 10 18)

CFE: 25.01.13, 27.05.01, 29.01.04 24
1519857 (2019 12 02, 2019 10 15)

CFE: 24.15.21, 26.03.23, 26.11.08 34
1519888 SPARK REWARDS (2020 02 07, 

2019 09 19)
35

1519899 DINA Frame your ideal moment  
(2019 09 24, 2019 08 13)
CFE: 25.01.13, 27.05.10 9

1519917 Nikita (2019 09 24) 32, 33
1519919 STOREX (2019 05 13) 19, 20, 21
1519923 SVETLOVSKAYA YARD (2019 12 23, 2019 10 10)

CFE: 14.01.15, 18.04.02, 26.01.18, 
26.11.08, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.13

12, 37

1519941 SPARK PERKS (2020 02 07, 2019 09 19) 16, 35, 41
1520016 BAGARDA (2019 10 18) 25
1520018 DUROREY (2019 12 27) 7
1520028 FONDAT 1929 BARDAR (2020 01 11)

CFE: 25.01.10, 26.04.18, 27.05.11 33
1520078 CORe GASIFICATION  

TECHNOLOGY (2019 09 24)
7, 11, 37, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1519724 

3  1519553, 1519556 

5  1519126 

6  1519131, 1519323, 1519516 

7  1519263, 1519480, 1520018, 1520078 

9  1519028, 1519040, 1519263, 1519312, 1519324, 1519480, 1519517,
 1519527, 1519556, 1519770, 1519779, 1519899 

10  1519008 

11  1519131, 1519516, 1520078 

12  1518801, 1519923 

16  1519295, 1519941 

17  1519151, 1519323 

18  1519556 

19  1519919 

20  1519139, 1519324, 1519919 

21  1519919 

24  1519804 

25  1465399, 1518867, 1519388, 1519556, 1519606, 1520016 

28  1519134, 1519324, 1519388 

29  1519420 

30  1519420 

31  1519420, 1519630 

32  1518902, 1519133, 1519420, 1519691, 1519917 

33  1493537, 1518902, 1519691, 1519917, 1520028 

34  1519857 

35  1465399, 1518822, 1519040, 1519516, 1519517, 1519553, 1519770,
 1519888, 1519941 

36  1492325 

37  1519263, 1519480, 1519516, 1519923, 1520078 

38  1519028, 1519040, 1519770 

39  1519770 

41  1518822, 1519040, 1519324, 1519388, 1519517, 1519941 

42  1519028, 1519040, 1519263, 1519480, 1519517, 1519527, 1519770,
 1520078 

43  1518822, 1519691, 1519770 

45  1519040



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.

502346 Icecat NV
2019 12 23 42

504197 FUTBOL CLUB BARCELONA
2020 01 21 25

504343 Biotake GmbH
2020 01 21 5, 32

499529 Delicass Sociedad De Alimentacion S. A.
2020 02 12 29, 30

505354 Beiersdorf AG
2020 02 17 3, 10

505356 Beiersdorf AG
2020 02 17 3, 10

505046 Caryn Mandabach Productions Limited 
(Limited)
2020 02 18 3, 8, 25, 41, 44

505045 Caryn Mandabach Productions Limited 
(Limited)
2020 02 18 3, 8, 25, 41, 44

503364 MCMULLAN BOGUMIŁA
2020 03 02 3, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 

24, 25, 28, 32, 35, 39, 
41, 43, 44

503364 FUNDACJA IMIENIEM KAZIMIERZA DEYNY
2020 03 02 3, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 

24, 25, 28, 32, 35, 39, 
41, 43, 44

503367 MCMULLAN BOGUMIŁA
2020 03 02 3, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 

24, 25, 28, 32, 35, 39, 
41, 43, 44

503367 FUNDACJA IMIENIEM KAZIMIERZA DEYNY
2020 03 02 3, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 

24, 25, 28, 32, 35, 39, 
41, 43, 44

486329 Societa Italo-Britannica L. Manetti - H. Rob-
erts & C. p.A.
2020 03 04 3, 5

505355 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha  
(działając także jako Citizen Watch Co., Ltd.)
2020 03 09 9

503125 Rupp AG
2020 03 09 29
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