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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 
towarowych. 

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 10 sierpnia 2020 r. Nr ZT32

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) 501564 (220) 2019 06 26
(731) PIĘTA TOMASZ 911, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TR

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 gry internetowe nie do pobrania, gry - obsłu-
ga sal, wypożyczanie automatów do gry, udostępnianie in-
strukcji do gry planszowej Go, udostępnianie sprzętu do gry 
w gry planszowe Go, świadczenie usług w zakresie salonów 
gier, obsługa centrów gry w kręgle, szkolenia biznesowe pro-
wadzone za pomocą gry, usługi sal do gry w snookera, usłu-
gi w zakresie gry w pokera, administrowanie, organizacja grą 
w pokera, usługi salonów z grami wideo, organizacja zawo-
dów w grach elektronicznych, organizacja imprez w grach 
elektronicznych, organizacja zajęć w zakresie sportów elek-
tronicznych, organizacja zawodów w zakresie sportów elek-
tronicznych, organizacja imprez w zakresie sportów elek-
tronicznych wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, 
usługi w zakresie gier elektronicznych, prowadzenie gier lo-
sowych dla wielu graczy, udostępnianie graczom informacji 
na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę inter-
netową, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, 
usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle, usługi rozryw-
kowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami kompute-
rowymi, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż 
do celów reklamowych, udostępnianie w trybie on-line in-
formacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzenia-
mi komputerowymi do gier, udostępnianie interaktywnych 
gier komputerowych z udziałem kilku graczy za pośrednic-
twem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów elektronicz-
nych, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej, usługi w zakresie gier 
elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, 
usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świad-
czone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier 
elektronicznych w tym udostępnianie gier online za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, produkcja imprez w zakresie spor-
tów elektronicznych, usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury.

(210) 502110 (220) 2019 07 10
(731) DUDEK PARAGLIDERS SPÓŁKA JAWNA WOJCIECH 

DOMAŃSKI, PIOTR DUDEK, DARIUSZ FILIPOWICZ, 
Osielsko

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDEK

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 lotnie, paralotnie, motolotnie, spadochro-
ny do paralotni, skrzydła i części zamienne do nich, uprząż 
do lotni, paralotni, motolotni i spadochronów oraz pozo-
stałe akcesoria, w tym: spadochrony ratunkowe, plecaki 
do skrzydeł, worki i torby transportowe do skrzydeł, kon-
tenery do spadochronów ratunkowych, kokpity, karabinki, 
pylony, wskaźniki wiatru, rozpórki do tandemów, 35 sprze-
daż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych odzieży sportowej, 
lotni, paralotni, motolotni, spadochronów, skrzydeł i części 
zamiennych do nich, uprzęży do lotni, paralotni, motolotni 
i spadochronów oraz pozostałych akcesoriów, w tym: spa-
dochronów ratunkowych, plecaków do skrzydeł, worków 
i toreb transportowych do skrzydeł, kontenerów do spa-
dochronów ratunkowych, kokpitów, karabinków, pylonów, 
wskaźników wiatru, rozpórek do tandemów, namiotów, 
portfeli, saszetek biodrowych, reklamy radiowe i telewizyjne, 
reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłasz-
cza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), analizy rynkowe, badania rynku, badania opinii publicz-
nej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, edytor-
skie usługi w zakresie reklamy, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom.

(210) 503178 (220) 2019 08 06
(731) KABAT TYRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Budzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KABAT

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 paski klinowe do maszyn i silników, pasy 
napędowe do silników, pasy napędowe do maszyn prze-
mysłowych i rolniczych, pasy do przenośników, 12 opony 
pneumatyczne do pojazdów mechanicznych, opony pełne, 
opony rowerowe, opony lotnicze, dętki do opon pojazdów 
mechanicznych, dętki do opon rowerowych, dętki do opon 
lotniczych, wycieraczki do pojazdów, fartuchy do błotników, 
łodzie, kajaki, tratwy, pływaki pneumatyczne i inne pneuma-
tyki gumowe, 17 materiały izolacyjne, płyty gumowe, węże 
gumowe, guma surowa i półprzetworzona, regenerat gumo-
wy z recyklingu odpadów gumowych, membrany i przepo-
ny gumowe, fartuchy gumowe do drzwiczek pralek automa-
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tycznych, gumowe korki i tłoczki farmaceutyczne i medycz-
ne, wyroby z gumy, materiałów gumo-podobnych i tworzyw 
sztucznych do maszyn, urządzeń, pojazdów: amortyzatory, 
izolatory, profile, uszczelki, podkładki, zaślepki, zatyczki, kap-
turki, nasadki, korki, zawory, tłoczki, zawory do opon i dętek, 
zderzaki, osłony i ochraniacze do dętek pojazdów, profile 
gumowe do okien i drzwi, maty, dywaniki, wykładziny pod-
łogowe, wycieraczki, uszczelnienia samoprzylepne, masy 
gumowe samo-wulkanizujące do naprawy uszkodzeń gumy 
w dętkach i oponach.

(210) 503183 (220) 2019 08 06
(731) LEGAL GEEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Camp Your Life
(510), (511) 21 butelki, termosy - butelki termiczne, czajniki 
nieelektryczne, deski do noży, dzbanki, ekspresy do zapa-
rzania kawy - nieelektryczne, kubki, filiżanki, garnki, pudełka 
śniadaniowe, plastikowe pudełka obiadowe, talerze, garnki 
i rondle przenośne do użytku na kempingu, akcesoria kem-
pingowe, 25 bielizna termoaktywna, bluzy dresowe, czapki 
jako nakrycia głowy, koszule, kurtki, rękawiczki, szorty- odzież, 
t-shirty z krótkim rękawem, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie naczyń, obuwia, 
odzieży lub dodatków odzieżowych, tkanin, toreb, akce-
soriów lub narzędzi kempingowych, sprzętu sportowego, 
naklejek, elementów związanych z dekoracją wnętrz, udo-
stępnianie informacji handlowych, reklama w Internecie dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, 39 usługi związane z wynajmem środków transportu, 
wynajem środków transportu, czarterowanie jednostek pły-
wających, czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowa-
nie statków powietrznych, 43 rezerwacja miejsc na kempin-
gach, rezerwacja zakwaterowania, udostępnianie informacji 
o usługach tymczasowego zakwaterowania, udzielanie 
informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi 
związane z rezerwacją zakwaterowania dla podróżnych.

(210) 504153 (220) 2019 09 05
(731) E-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Owczarnia;  
BILEWSKA PATRYCJA PLT, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFLUENCER’S TOP WWW.ALLABOUTLIFE.PL

(531) 26.01.15, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.15, 02.09.20
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, torebki do pakowania 
z papieru lub tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw 
sztucznych, plakaty, afisze, foldery, prospekty, kalendarze, 
fotografie, nalepki, materiały piśmienne, etykiety z papie-
ru, samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety przylepne 
z papieru, pudełka kartonowe, pudełka tekturowe, pudeł-

ka z papieru, 35 organizowanie i prowadzenie konkursów 
w celach reklamowych, administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, usługi w zakresie reklamy i promo-
cji sprzedaży, 38 przesyłanie informacji głosowych, teksto-
wych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne 
i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łącz-
ność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez 
sieć światłowodów, dostęp do treści stron internetowych 
i portali, usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego 
powiadamiania i wiadomości tekstowych, przekazywanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi prze-
kazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 
41 organizowanie i prowadzenie konkursów, organizacja 
konkursów edukacyjnych, administrowanie konkursami, 
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
usługi rozrywkowe związane z konkursami, dostarcza-
nie rozrywki za pośrednictwem Internetu, usługi dostępu 
do usług rozrywkowych w systemie on-line, dostarczanie 
informacji o rozrywce, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, rekreacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 506372 (220) 2019 11 04
(731) NIZIO MICHAŁ, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWAG AUTO-DETAILING SWAG TV LIFESTYLE

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 02.01.01, 02.01.30, 26.01.14, 
26.01.18

(510), (511) 3 substancje powierzchniowo czynne do czysz-
czenia pojazdów, środki ścierne i polerskie do czyszczenia 
pojazdów, środki do czyszczenia pojazdów, wosk karnauba 
do samochodów, maszyny i urządzenia czyszczące, elek-
tryczne, 7 polerki (maszyny i urządzenia) elektryczne, 37 po-
lerowanie pojazdów, czyszczenie pojazdów, konserwacja 
pojazdów, naprawa pojazdów, tankowanie pojazdów.

(210) 506373 (220) 2019 11 04
(731) NIZIO MICHAŁ, Dębno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWAG est. 2015 PRO DETAILER
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 14.07.06
(510), (511) 3 substancje powierzchniowo czynne do czysz-
czenia pojazdów, środki ścierne i polerskie do czyszczenia 
pojazdów, środki do czyszczenia pojazdów, wosk karnauba 
do samochodów, maszyny i urządzenia czyszczące, elek-
tryczne, 7 polerki (maszyny i urządzenia) elektryczne, 37 po-
lerowanie pojazdów, czyszczenie pojazdów, konserwacja 
pojazdów, naprawa pojazdów, tankowanie pojazdów.

(210) 506802 (220) 2019 11 15
(731) GAŁKA ARKADIUSZ BAGMASZ, Czechy
(540) (znak słowny)
(540) Weber Food Equipment
(510), (511) 6 metalowe pojemniki do przechowywania 
żywności, 8 narzędzia i przyrządy ręczne stosowane w ga-
stronomii.

(210) 507258 (220) 2019 11 26
(731) SĘK MICHAŁ ADLERMEDIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRZE Z WINEM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 19.07.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa).

(210) 507766 (220) 2019 12 06
(731) FUNDACJA GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI  

IM. STEFANA STULIGROSZA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI  

im. Stefana Stuligrosza

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie festiwali, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, koncerty muzyczne, organizowanie 
koncertów muzycznych, organizowanie konkursów, kon-
kursy muzyczne, organizowanie spektakli rozrywkowych, 
wystawianie spektakli teatralnych, organizowanie spotkań 
i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, 
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania na-
gród, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edu-

kacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, prezenta-
cja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, organi-
zowanie wydarzeń muzycznych, warsztaty w celach kultu-
ralnych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie 
pokazów na żywo, organizowanie pokazów w celach kultu-
ralnych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
utworów muzycznych, usługi wydawnicze w zakresie książek 
i czasopism.

(210) 508183 (220) 2019 12 17
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S4 FITNESS CLUB

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury 
fizycznej i zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura 
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych 
[szkolenie], w tym wyjazdowych, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.

(210) 508184 (220) 2019 12 17
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(540) (znak słowny)
(540) S4 FIGHT CLUB
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury 
fizycznej i zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura 
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych 
[szkolenie] w tym wyjazdowych, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.

(210) 508185 (220) 2019 12 17
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S4 FITNESS CLUB

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury 
fizycznej i zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura 
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych 
[szkolenie] w tym wyjazdowych, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
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(210) 508188 (220) 2019 12 17
(731) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(540) (znak słowny)
(540) FITNESS CLUB S4
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury 
fizycznej i zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura 
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych 
[szkolenie] w tym wyjazdowych usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.

(210) 508525 (220) 2019 12 29
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.07.01, 02.07.23, 18.01.14, 19.03.03, 01.17.11, 29.01.15, 
25.01.15, 26.01.06, 26.04.04

(510), (511) 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci, 
gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logicz-
ne, karty do gry układanki, układanki edukacyjne, zabawki, 
zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabaw-
ki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki 
edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, balony 
do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, 
zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurki 
do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy.

(210) 508660 (220) 2020 01 03
(731) SIGMA BIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) O! MEDIA GROUP
(510), (511) 35 reklama, promocja i marketing, marketing 
internetowy, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie 
public relations, gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, promocją i marketingiem, analiza danych i kompilacja 
statystyk związanych z reklamą, promocją i marketingiem, 
opracowywanie i sporządzanie ankiet marketingowych i biz-
nesowych, opracowywanie i sporządzanie ankiet opinii pu-
blicznej, planowanie strategii marketingowych, usługi w za-
kresie strategii rozwoju marki, opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie 
i przygotowywanie kampanii promocyjnych i reklamowych, 
projektowanie i produkcja materiałów reklamowych, moni-
torowanie i analiza rynku mediów, sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, prognozy dotyczące rynku me-
diów, kompilacja, systematyzacja i zarządzenie bazami da-

nych, organizowanie, oferowanie i udostępnianie przestrze-
ni reklamowej, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach organizowanie czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, badania w zakresie zysków 
reklamowych (ekwiwalentów), organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie sprzedaży, doradztwo w zakresie wszystkich 
wymienionych powyżej usług, 36 doradztwo finansowe 
w zakresie marketingu, promocji i reklamy, opracowywanie 
kosztorysów kampanii reklamowych, promocyjnych i marke-
tingowych, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, wy-
cena świadczeń mediowych, pozamediowych i projektów 
sponsoringowych, 41 szkolenia z zakresu mediów, organi-
zowanie gier i konkursów, doradztwo w zakresie wszystkich 
wymienionych powyżej usług, 42 tworzenie i hosting stron 
internetowych dla kampanii lub produktów reklamowych, 
projektowanie i hosting aplikacji mobilnych, rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania, doradztwo w zakre-
sie technologii informacyjnej, w tym wszystkich wymienio-
nych powyżej usług.

(210) 508661 (220) 2020 01 03
(731) SIGMA BIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OK! MEDIA GROUP
(510), (511) 35 reklama, promocja i marketing, marketing 
internetowy, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, usługi w zakresie 
public relations, gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, promocją i marketingiem, analiza danych i kompilacja 
statystyk związanych z reklamą, promocją i marketingiem, 
opracowywanie i sporządzanie ankiet marketingowych i biz-
nesowych, opracowywanie i sporządzanie ankiet opinii pu-
blicznej, planowanie strategii marketingowych, usługi w za-
kresie strategii rozwoju marki, opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie 
i przygotowywanie kampanii promocyjnych i reklamowych, 
projektowanie i produkcja materiałów reklamowych, moni-
torowanie i analiza rynku mediów, sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, prognozy dotyczące rynku me-
diów, kompilacja, systematyzacja i zarządzenie bazami da-
nych, organizowanie, oferowanie i udostępnianie przestrze-
ni reklamowej, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach organizowanie czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, badania w zakresie zysków 
reklamowych (ekwiwalentów), organizowanie, prowadzenie 
i nadzorowanie sprzedaży, doradztwo w zakresie wszystkich 
wymienionych powyżej usług, 36 doradztwo finansowe 
w zakresie marketingu, promocji i reklamy, opracowywanie 
kosztorysów kampanii reklamowych, promocyjnych i marke-
tingowych, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, wy-
cena świadczeń mediowych, pozamediowych i projektów 
sponsoringowych, 41 szkolenia z zakresu mediów, organi-
zowanie gier i konkursów, doradztwo w zakresie wszystkich 
wymienionych powyżej usług, 42 tworzenie i hosting stron 
internetowych dla kampanii lub produktów reklamowych, 
projektowanie i hosting aplikacji mobilnych, rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania, doradztwo w zakre-
sie technologii informacyjnej, w tym wszystkich wymienio-
nych powyżej usług.

(210) 509486 (220) 2020 01 27
(731) BOSS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS TAXI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewóz towarów, prze-
wożenie, usługi przewozowe towarów, usługi taksówkowe, 
usługi przewozu osób samochodami osobowymi.

(210) 509488 (220) 2020 01 27
(731) BOSS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSS TAXI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09, 26.13.25
(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewóz towarów, usługi 
przewozowe towarów, usługi taksówkowe, usługi przewozu 
osób samochodami osobowymi.

(210) 510105 (220) 2020 02 11
(731) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łosice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA WÓDKI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 33 wódki, napoje spirytusowe, destylaty, okowi-
ty, whisky, rum, gin, brandy, likiery.

(210) 510125 (220) 2020 02 12
(731) INFEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Infemini
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie 
higieny i urody dla ludzi i zwierząt.

(210) 510286 (220) 2020 02 17
(731) SPARK-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi konsultacyjne i doradcze w zakre-
sie zarządzania przedsiębiorstwem, kompilacja oraz kla-
syfikacja informacji w komputerowej bazie danych, usługi 
w zakresie powierzania określonych zadań zewnętrznym 
usługodawcom - outsourcing, kompilowanie i systematy-
zowanie informacji w bankach danych, 38 telekomunikacja, 
transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych 
za pomocą poczty elektronicznej, przekazywanie danych 
za pomocą telekomunikacji, przydzielanie dostępu do in-
ternetu dla osób trzecich, nadawanie programów za po-
średnictwem internetu, udostępnianie treści, stron interne-
towych i portali internetowych, usługi komunikacji między 
bankami danych, usługi w zakresie połączeń wzajemnych 
banków danych, 42 usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputero-
wym, utrzymanie oprogramowania komputerowego doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające 
komputer przed zagrożeniami, doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, monitorowanie systemów 
komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi uwierzy-
telniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usłu-
gi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa 
komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego 
w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, usługi 
programowania komputerowego w zakresie bezpieczeń-
stwa danych elektronicznych, analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony 
przed nielegalnym dostępem do sieci, usługi bezpieczeń-
stwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegal-
nym dostępem do sieci, projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, do-
radztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, 
programowanie komputerowe, elektroniczne zapisywanie 
danych dla osób trzecich, programowanie komputerowe 
w celu pomocy przy zarządzaniu i kontroli czynności kom-
puterowych w chmurze obliczeniowej, zarządzanie projek-
tami komputerowymi, opracowywanie oprogramowania 
na zamówienie dla osób trzecich, do użytku w ocenie ry-
zyka, bezpieczeństwie informacji, analizach biznesowych, 
audytach i planowaniu audytów oraz zarządzaniu sprzeda-
żą, chmura obliczeniowa, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, hosting stron interneto-
wych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], doradztwo w za-
kresie projektowania stron internetowych, programowanie 
komputerów, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, projektowanie 
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, konwersja programów kompu-
terowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, przechowy-
wanie danych elektronicznych, usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, instalacje oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, integracja oprogramowania komputerowego 
w wiele systemów i sieci, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, tworzenie oprogramowania i programów 
komputerowych na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakre-
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sie projektowania oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze w dziedzinie wyboru, wdrażania i wykorzystania 
sprzętu komputerowego i systemów oprogramowania 
na rzecz osób trzecich, tworzenie, konserwacja oraz moder-
nizowanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie i opracowywanie systemów oprogramowania kompute-
rowego online, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie 
oprogramowania, instalacja i utrzymanie programów kom-
puterowych, opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego, rozwój oprogramowania dostosowanego do indy-
widualnych potrzeb na rzecz osób trzecich, opracowywa-
nie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania 
komputerowego i baz danych, badania, opracowywanie, 
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputero-
wego, usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, projektowanie, rozwój, testowanie, 
zarządzanie, wsparcie i utrzymanie w zakresie aplikacji, pro-
jektowanie, rozwój i testowanie rozwiązań w zakresie opro-
gramowania, zarządzanie, wsparcie i utrzymanie w zakresie 
oprogramowania, analiza obrazów, analiza wideo, analiza 
dźwięku, analizy geoprzestrzenne, analizy zaawansowane, 
analiza prognostyczna, eksploracja danych, wyszukiwanie 
tekstów, usługi analityczne dotyczące programów kom-
puterowych, analiza lokalizacji, niewidoczna analiza (anali-
za połączona), wirtualizacja danych, projektowanie, rozwój 
oraz wdrażanie i konserwacja oprogramowania do wizuali-
zacji danych, usługi hurtowni danych [składowanie danych], 
usługi integracji danych, usługi w zakresie analizy big data, 
usługi w zakresie danych naukowych, zarządzanie danymi 
głównymi, konsultacje w dziedzinie technologii informacyj-
nej, usługi ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL), usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej.

(210) 510442 (220) 2020 02 21
(731) BTL LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B KURIER BTL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 26.04.02, 26.04.16, 
26.04.18

(510), (511) 39 usługi kurierskie w zakresie transportowania 
ładunków, usługi kurierskie, transport drogą kurierską, do-
stawa towarów poprzez kuriera, dostawa paczek przez ku-
riera, usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w zakresie 
dostarczania paczek, magazynowanie, usługi magazynowe, 
magazynowanie towarów, magazynowanie paczek, maga-
zynowanie dokumentów, magazynowanie i składowanie.

(210) 510641 (220) 2020 02 25
(731) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) IGLO fresh HoReCa

(531) 05.03.14, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 29 buliony i preparaty do ich wyrobu, mięso, 
wędliny, drób, ryby nieżywe, mięczaki i pozostałe owoce 
morza nieżywe: konserwowane, suszone, wędzone, mrożo-
ne, wyroby i potrawy na bazie drobiu, mięsa, ryb, mięcza-
ków, skorupiaków i owoców morza, galaretki jadalne, grzyby 
konserwowane, suszone, mrożone oraz wyroby i potrawy 
na ich bazie, wyroby mleczarskie, napoje na bazie mleka, 
sery, potrawy na bazie serów, krokiety spożywcze, placki 
ziemniaczane i kluski ziemniaczane, frytki, knedle ziemnia-
czane, kopytka, pyzy oraz inne potrawy na bazie ziemnia-
ków, smażone specjały ziemniaczane, zupy oraz składniki 
do ich sporządzania, owoce świeże w postaci mrożonej 
i chłodzonej, warzywa świeże w stanie chłodzonym i za-
mrożonym, warzywa i owoce gotowane, konserwowane, 
suszone, mrożone i przerobione na inne sposoby, potrawy 
na bazie warzyw i owoców, dania gotowe na bazie warzyw, 
dania gotowe na bazie owoców, kompoty, soki warzywne 
do gotowania, desery na bazie owoców, chrupki owocowe, 
chrupki i prażynki ziemniaczane, wyroby i potrawy na bazie 
ziemniaków, owoców i warzyw - również w formie chłodzo-
nej lub mrożonej, 30 mąka i wyroby i potrawy na bazie mąki, 
pierogi, pierożki, ravioli, kołduny, uszka, kluski, knedle, placki 
na bazie mąki, naleśniki, lasagne, makaron i dania na bazie 
makaronu, wyroby zbożowe i piekarnicze, bagietki, bułki, 
chleb, ozdoby jadalne do ciast, deserów i lodów, wafle do lo-
dów, spody do pizzy, pizza, zapiekanki, tosty, kanapki do za-
piekania, ryż i wyroby oraz potrawy na bazie ryżu, sushi, ka-
sze spożywcze i wyroby oraz potrawy na bazie kasz, wyroby 
i potrawy na bazie mąki, kasz i ryżu - również w formie chło-
dzonej lub mrożonej, cukier, lody, polewy do lodów, desery 
lodowe, lody w proszku, budynie, desery na bazie budyniu, 
sosy do potraw, lód do napojów, wyroby i potrawy na bazie 
składników zawartych w tej klasie, 31 owoce świeże, wa-
rzywa świeże, świeże ryby, mięczaki, skorupiaki i pozostałe 
świeże owoce morza, ikra rybia, 35 usługi sprzedaży wyro-
bów i potraw przygotowanych na bazie ziemniaków w sta-
nie schłodzonym lub mrożonym, krokietów, frytek, knedli, 
kopytek, pyz, klusek ziemniaczanych, placków ziemniacza-
nych, usługi sprzedaży owoców świeżych oraz w postaci 
mrożonej i chłodzonej, usługi sprzedaży warzyw i owoców 
gotowanych, konserwowanych, suszonych i przerobionych 
na inne sposoby, usługi sprzedaży potraw na bazie warzyw 
i owoców, dań gotowych na bazie warzyw, dań gotowych 
na bazie owoców, soków owocowych i warzywnych oraz 
kompotów, usługi sprzedaży wyrobów i potraw na bazie 
mąki, pierogów, pierożków, ravioli, kołdunów, uszek, klu-
sek, knedli, placków, naleśników, lasagne, makaronów i dań 
na bazie makaronu, usługi sprzedaży wyrobów zbożowych 
i piekarniczych, bagietek, bułek, chleba, spodów do pizzy, 
pizzy, zapiekanek, tostów, kanapek do zapiekania, usługi 
sprzedaży ryżu i wyrobów z ryżu oraz potraw na bazie ryżu, 
usługi sprzedaży kasz spożywczych i wyrobów z kasz oraz 
potraw na bazie kasz, usługi sprzedaży wyrobów i potraw 
spożywczych przygotowanych na bazie mąki, ryżu i kasz  
- również w stanie schłodzonym i mrożonym.
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(210) 511096 (220) 2020 03 07
(731) CRACOVIAN BEST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.06, 26.02.07
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, re-
stauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, 
restauracje samoobsługowe.

(210) 511136 (220) 2020 03 09
(731) KRÓLICA DAWID GOLDNET, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODNESS

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.01.20, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 20 figurki z drewna, figurki drewniane, dzieła 
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, deko-
racje ścienne 3D wykonane z drewna, pojemniki drewniane, 
pudełka drewniane, regały drewniane [meble], meble ogro-
dowe drewniane, meble zawierające łóżka, altany [meble], 
blaty kuchenne [meble], biurka modułowe [meble], drew-
niane półki i stojaki [meble], elementy dzielące przestrzeń 
[meble], komody [meble], konsole [meble], konstrukcje pół-
ek, nie z metalu [meble], kwietniki [meble], kredensy [meble], 
lady robocze [meble], ławy [meble], lustra [meble], meble, 
meble biurowe, meble dla dzieci, meble do przechowywa-
nia, meble do przyczep kempingowych, meble do salonu, 
meble do siedzenia, meble do samochodów kempingowych, 
meble do sauny, meble do wnętrz, meble domowe, meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane 
z drewna, meble drewniane, meble kuchenne, meble łączo-
ne, meble łazienkowe, meble na miarę (do zabudowy), me-
ble ogrodowe, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble 
wielofunkcyjne, 21 drewniane deski do krojenia do użytku 
kuchennego, drewniane deski do siekania [utensylia], zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły gospo-
darstwa domowego, bloki na noże, deski do krojenia, deski 
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do kro-

jenia do użytku kuchennego, deski do krojenia kuchenne, 
deski do krojenia [kuchnia], deski do krojenia [z rowkami], 
deski do noży, deski do serów, deski drewniane do grillowa-
nia, dopasowane stojaki na papier do wycierania, osuszania, 
polerowania i czyszczenia, dopasowane uchwyty na papier 
do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, dozow-
niki do serwetek, dozowniki serwetek, misy do podawania 
żywności, misy i miseczki, podkładki na stół, nie z papieru 
ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki 
pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z tkanin, podkładki pod szklanki, nie z pa-
pieru i nie z materiałów tekstylnych.

(210) 511213 (220) 2020 03 09
(731) DEMBIŃSKI ARKADIUSZ AREK MOTYL DEMBIŃSKI, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROM SZKOŁA

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.15, 23.03.03
(510), (511) 35 sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, aukcje i przetargi publiczne (organizowanie 
sprzedaży w trybie -), 41 nauczanie, imprezy sportowe, kul-
tura fizyczna, organizowanie i prowadzenie pracowni specja-
listycznych [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], doradztwo zawodowe [porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tek-
stów [innych niż teksty reklamowe], organizowanie obozów 
sportowych, parki rozrywki, urządzenia sportowe [organizo-
wanie zajęć sportowych], wypoczynek (usługi związane z or-
ganizacją -), zawody sportowe (organizowanie -), zawodowe 
(poradnictwo -) [porady w zakresie edukacji lub kształcenia].

(210) 511216 (220) 2020 03 09
(731) ASSET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) assethome

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.04
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie strategii biznesowych, ocena możliwo-
ści dla działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, do-
radztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządza-
nia przedsiębiorstwami, doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
przedsiębiorstw, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi 
doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, wycena 
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firm, usługi zarządzania danymi, komputerowe przetwarza-
nie danych, przetwarzanie danych dla firm, prowadzenie 
rejestrów dla osób trzecich, pozyskiwanie i systematyza-
cja danych związanych z działalnością gospodarczą, usłu-
gi w zakresie prac biurowych, zarządzanie dokumentacją 
biznesową, sporządzanie dokumentów, przygotowywanie 
sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, analiza 
danych biznesowych, analizy i badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynko-
wych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, audyt 
finansowy oraz audyt przedsiębiorstw, doradztwo podatko-
we dotyczące rachunkowości, zarządzanie zasobami ludz-
kimi i usługi rekrutacji personelu, badania marketingowe, 
badania opinii publicznej i badania rynku, dobór personelu 
za pomocą metod psychotechnicznych, ekspertyzy w za-
kresie wydajności przedsiębiorstw, marketing, przygotowa-
nie zeznań podatkowych, usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, zestawienia statystyczne, 36 administrowa-
nie nieruchomościami, agencje nieruchomości, informacja 
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie fi-
nansów, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubez-
pieczeniowe oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie 
doradztwa kredytowego, doradztwo dotyczące pożyczek, 
usługi zarządzania kredytami, usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, pośrednictwo w umowach kredytowych, usługi 
w zakresie faktoringu i franczyzy, usługi leasingowe, usługi 
inwestycyjne, usługi w zakresie dotacji finansowych, usługi 
w zakresie wycen, usługi podatkowe i celne, usługi makler-
skie, usługi reasekuracyjne, usługi oceny gwarancji finan-
sowych, usługi zarządzania majątkiem, usługi doradztwa 
emerytalnego, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi 
w zakresie planowania finansowego, usługi planowania 
w zakresie emerytur, usługi związane z kapitałem wysokiego 
ryzyka i gwarancjami, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, 
ocena strat ubezpieczeniowych, badania finansowe w dzie-
dzinie zarządzania ryzykiem, obrót towarami giełdowymi 
i papierami wartościowymi, ściąganie należności i faktoring, 
inwestycje kapitałowe, udzielanie gwarancji finansowych 
i poręczeń w zakresie bankowości inwestycyjnej, ocena 
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, 
prognozy finansowe, usługi w zakresie funduszy inwesty-
cyjnych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządza-
nia nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
usługi deweloperskie związane z finansowaniem i obrotem 
nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, analizy 
finansowe, ściąganie czynszów, usługi podatkowe, 37 usługi 
deweloperskie w zakresie wznoszenia nowych obiektów bu-
dowlanych, usługi budowlane, budowa budynków mieszkal-
nych, przemysłowych i użyteczności publicznej pod klucz, 
informacja budowlana, montaż rusztowań, nadzór budowla-
ny, rozbiórka budynków, układanie nawierzchni drogowych, 
zabezpieczanie budynków przed wilgocią.

(210) 511476 (220) 2020 03 10
(731) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka
(540) (znak słowny)
(540) Viruxol
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębo-

wych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele 
do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy, 
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opa-
lania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele 
do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, 
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż uży-
wane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki anty-
poślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła 
dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, kadzidła, 
ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, 
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki 
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmety-
ki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy 
do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, 
kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty 
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne 
stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, 
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych 
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, 
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, 
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfume-
ryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty ko-
smetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, pre-
paraty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów 
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, 
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki 
kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda za-
pachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie-
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne 
dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze 
do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana 
do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane 
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści 
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycz-
nych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suple-
menty diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homo-
genizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne 
do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania 
zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, prepara-
ty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsuł-
ki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farma-
ceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
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farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze.

(210) 512012 (220) 2020 03 27
(731) LORIINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) loriini BORN TO STAND OUT

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15, 03.07.21
(510), (511) 25 odzież: dzianina [odzież], galowa odzież 
wieczorowa, letnie sukienki, odzież damska, odzież dziana, 
odzież haftowana, odzież dziewczęca, odzież lniana, odzież 
jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież tkana, odzież wełnia-
na, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież 
wierzchnia dla pań, spódnice, sukienki damskie, suknie balo-
we, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, żakiety z dzianiny, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akceso-
riów mody, usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne - usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów: organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, 
organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamo-
wych, organizowanie pokazów w celach handlowych, poka-
zy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów 
do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów rekla-
mowych, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług 
tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezenta-
cje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowy-
wanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie 
pokazów w celach handlowych, przygotowywanie wystaw 
do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie 
wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw 
w celach komercyjnych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne: produkcja materiałów reklamowych, produk-
cja wizualnych materiałów reklamowych, produkcja mate-
riałów reklamowych i reklam, reklama, reklama w Internecie 
dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama online za pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rekla-

ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama w czasopi-
smach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama 
na bilbordach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, reklama typu „płać za kliknięcie”, rekla-
ma radiowa, reklamy telewizyjne, projektowanie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem interneto-
wych sieci komunikacyjnych, rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich przez Internet.

(210) 512017 (220) 2020 03 27
(731) MAZURKIEWICZ MIKOŁAJ, KABARA MAKSYMILIAN 

HYPETALK M. MAZURKIEWICZ & M. KABARA SPÓŁKA 
CYWILNA, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) HYPETALK
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, 35 doradz-
two reklamowe i marketingowe, organizacja targów handlo-
wych, usługi reklamowe, agencje reklamowe, 41 organiza-
cja imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, organizacja imprez sportowych, produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne.

(210) 512161 (220) 2020 04 02
(731) Luigi Lavazza S.p.A., Turyn, IT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTIERRA! PREMIUM BLEND

(531) 02.09.14, 05.07.27, 29.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 30 kawa, kawa bezkofeinowa, kawa niepalona, 
substytuty kawy, ekstrakty z kawy, napoje na bazie kawy, aro-
maty kawowe, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie czekolady, mieszanki kawowe, kawa 
liofilizowana, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
jęczmień do użytku jako substytut kawy, kapsułki z kawą.

(210) 512182 (220) 2020 04 03
(731) LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY wirusek
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(531) 24.17.07, 24.13.09, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry 
i włosów, barwniki do celów kosmetycznych, preparaty ko-
smetyczne do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, 
kremy po goleniu, kremy tonujące, kremy na dzień, kremy 
na noc, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, masła do ciała, 
balsamy, peelingi, lotiony do celów kosmetycznych, masecz-
ki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczka 
kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do demakija-
żu, mleczka do demakijażu, maski, mydła, mydła w płynie, 
mydła zapachowe, chusteczki nawilżane do celów higie-
nicznych i kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, 
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, perfumy, pianki 
[kosmetyki], pianki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pie-
lęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do opalania się, pa-
sty, proszki i płyny do zębów, płyny po goleniu, preparaty 
do makijażu, pomadki do ust, szampony, odżywki do wło-
sów, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, 
serum do włosów, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, bal-
samy do ust, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, 
talk kosmetyczny, wata do celów kosmetycznych, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, preparaty wybielające, 
kremy wybielające do skóry, wazelina kosmetyczna, wody to-
aletowe, wody zapachowe, wyroby perfumeryjne, zestawy 
kosmetyków dla dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków 
dla kobiet i mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty farma-
ceutyczne, produkty lecznicze, produkty biobójcze do ce-
lów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze 
do celów medycznych, środki wirusobójcze, środki bakterio-
bójcze, detergenty bakteriobójcze, witaminy i preparaty wi-
taminowe, odkażające preparaty do mycia rąk, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pro-
dukty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, chusteczki odkażające, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki de-
zynfekcyjne dla celów higienicznych, mydła dezynfekujące, 
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, lecznicze żele 
do ciała, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze pre-
paraty do mycia rąk, mydła lecznicze, kremy dla dzieci [lecz-
nicze], emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze.

(210) 512183 (220) 2020 04 03
(731) LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY wiruska

(531) 24.13.09, 24.17.07, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry 
i włosów, barwniki do celów kosmetycznych, preparaty ko-
smetyczne do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego, 
kremy po goleniu, kremy tonujące, kremy na dzień, kremy 
na noc, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, masła do ciała, 
balsamy, peelingi, lotiony do celów kosmetycznych, masecz-

ki kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczka 
kosmetyczne, toniki, płyny micelarne, płyny do demakija-
żu, mleczka do demakijażu, maski, mydła, mydła w płynie, 
mydła zapachowe, chusteczki nawilżane do celów higie-
nicznych i kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, 
olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, perfumy, pianki 
[kosmetyki], pianki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pie-
lęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do opalania się, pa-
sty, proszki i płyny do zębów, płyny po goleniu, preparaty 
do makijażu, pomadki do ust, szampony, odżywki do wło-
sów, serum pielęgnacyjne, serum do celów kosmetycznych, 
serum do włosów, szminki, błyszczyki, sztyfty ochronne, bal-
samy do ust, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, 
talk kosmetyczny, wata do celów kosmetycznych, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, preparaty wybielające, 
kremy wybielające do skóry, wazelina kosmetyczna, wody to-
aletowe, wody zapachowe, wyroby perfumeryjne, zestawy 
kosmetyków dla dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków 
dla kobiet i mężczyzn, żele pod prysznic, 5 produkty farma-
ceutyczne, produkty lecznicze, produkty biobójcze do ce-
lów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze 
do celów medycznych, środki wirusobójcze, środki bakterio-
bójcze, detergenty bakteriobójcze, witaminy i preparaty wi-
taminowe, odkażające preparaty do mycia rąk, suplementy 
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pro-
dukty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu-
tyczne, żywność dla niemowląt, środki sanitarne do celów 
medycznych, środki odkażające, chusteczki odkażające, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki de-
zynfekcyjne dla celów higienicznych, mydła dezynfekujące, 
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła 
lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, lecznicze żele 
do ciała, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze pre-
paraty do mycia rąk, mydła lecznicze, kremy dla dzieci [lecz-
nicze], emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze.

(210) 512189 (220) 2020 04 04
(731) CIECIERSKA-KADLOF AGATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) four elephants

(531) 03.02.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, 25 odzież.

(210) 512216 (220) 2020 04 03
(731) WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH MINERAL  

MAREK DUDA, AUGUSTYN MAŚLANKA SPÓŁKA 
JAWNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Gorzanów
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(540) (znak słowny)
(540) MARIANNA
(510), (511) 32 woda mineralna nasycona kwasem węglo-
wym pakowana w butelki i puszki, woda mineralna niegazo-
wana, napoje smakowe niegazowane, napoje smakowe na ba-
zie wody mineralnej, napoje izotoniczne dla sportowców.

(210) 512259 (220) 2020 04 03
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moja KARTA PREMIUM BANK BNP PARIBAS

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, 
bankowość.

(210) 512260 (220) 2020 04 03
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moja LOKATA PREMIUM na Start BANK BNP PARIBAS

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, 
bankowość.

(210) 512261 (220) 2020 04 03
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moja LOKATA PREMIUM BANK BNP PARIBAS

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, 
bankowość.

(210) 512262 (220) 2020 04 03
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moje KONTO PREMIUM BANK BNP PARIBAS

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, 35 reklama, 36 działalność finansowa, 
bankowość.

(210) 512370 (220) 2020 04 07
(731) GÓRSKI JACEK DECOTEAM, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECOTeam SPECJALISTA W OSŁANIANIU

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży 
hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpo-
średniej rolet, żaluzji poziomych i pionowych, żaluzji plisowa-
nych, markiz, rolet zewnętrznych, drewnianych i bambuso-
wych, żaluzji fasadowych, verticali, elementów i akcesoriów 
do rolet, osłon balkonowych i ogrodzeniowych, napędów 
do osłon, usługi marketingowe.

(210) 512444 (220) 2020 04 09
(731) FARFADET S. a r.l., Heisdorf, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABALONE Pokolenie w dobrym nurcie

(531) 29.01.12, 02.09.19, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, zarządzanie persone-
lem, usługi wyszukiwania zatrudnienia dla personelu, usługi 
udostępniania personelu, rekrutowanie personelu tymcza-
sowego, dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, pomoc w zarządzaniu personelem, usługi doradz-
twa związane z personelem, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, usługi w zakresie oceny potrzeb personelu, 
przeprowadzanie testów osobowości w celu doboru perso-
nelu, dobór pracowników przy użyciu testów psychologicz-
nych, usługi administracyjne w zakresie przekwalifikowania 
personelu, usługi reklamowe w zakresie rekrutacji personelu, 
przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu dobo-
ru personelu, administrowanie wynagrodzeniami personelu 
przedsiębiorstwa dla osób trzecich, dostarczanie informacji 
w zakresie usług przekwalifikowania personelu, dostarczanie 
informacji w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania i zatrudniania personelu, usługi do-
tyczące budowania zaangażowania pracowników, rekruta-
cji, udostępniania pracowników, obsadzania stanowisk oraz 
nawiązywania kontaktów zawodowych, organizowanie 
i prowadzenie targów rekrutacyjnych, zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi, usługi doradztwa w zakresie zasobów ludzkich, 
świadczenie usług zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji 
dla osób trzecich, usługi w zakresie zatrudnienia pracowni-
ków na zasadach firmy parasolowej (umbrella employment), 
usługi biur pośrednictwa pracy tymczasowej, organizowa-
ni i prowadzenie targów i giełd pracy, biura pośrednictwa 
pracy, usługi w zakresie informacji o zatrudnieniu, przepro-
wadzanie testów do określania umiejętności zawodowych, 
przeprowadzanie testów do określania kwalifikacji zawodo-
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wych, usługi pośrednictwa pracy, wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie w zakresie ogłoszeń o pracę, usługi 
informacyjne związane z zatrudnieniem i rozwojem kariery, 
dostarczanie informacji o zatrudnieniu za pośrednictwem 
ogólnoświatowych sieci komputerowych, biznesowe usługi 
doradcze dotyczące odpowiedzialności w biznesie, 41 usłu-
gi w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, w tym szkoleń personelu w dziedzinie rekrutacji, 
zasobów ludzkich i zarządzania biznesem, organizowanie 
i prowadzenie podstawowych i zaawansowanych szkoleń 
w celu rozwoju zasobów ludzkich, organizowanie i prowa-
dzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie niewirtu-
alnych forów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone 
przez wyższe uczelnie, doradztwo zawodowe (doradztwo 
w zakresie edukacji i nauczania), coaching (szkolenie), orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi szkoleniowe 
świadczone za pomocą symulatorów, przekazywanie know-
-how (szkolenia), kształcenie praktyczne (pokazy).

(210) 512460 (220) 2020 04 14
 (310) 88855628 (320) 2020 04 01 (330) US
(731) The Dow Chemical Company, Midland, US
(540) (znak słowny)
(540) REVOLOOP
(510), (511) 17 żywice w sztabkach, blokach, granulkach, 
prętach, arkuszach i tubach do ogólnego użytku przemysło-
wego, wszystkie z zawartością pokonsumpcyjną.

(210) 512529 (220) 2020 04 15
(731) ŁUKOWSKI PIOTR, Leszczewek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻEGLUGA WIGIERSKA

(531) 29.01.15, 18.03.17, 01.15.24
(510), (511) 39 transport pasażerów wodami śródlądowymi.

(210) 512756 (220) 2020 06 01
(731) MALITA JUSTYNA, ALTUCCINI THOMAS GARDEN LAB 

SPÓŁKA CYWILNA, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) TALPAX
(510), (511) 1 nawozy organiczne, 5 preparaty chemiczne 
do zwalczania szkodników.

(210) 512758 (220) 2020 04 22
(731) EXIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXIM tours

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 
01.03.12, 05.01.12

(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
nie ujęte w innych klasach jak afisze papierowe, koperty, za-
kładki papierowe do książek, publikacje drukowane, 35 usłu-
gi w zakresie reklamy i promocji oferty turystycznej osób 
trzecich, produktów i imprez turystycznych, usługi w zakresie 
marketingu i promocji, powielanie materiałów reklamowych 
i przygotowanie katalogów reklamowych, zgromadzenie to-
warów i produktów osób trzecich w branży turystyki i sprzę-
tu sportowego i rekreacyjnego, a także książek, map, katalo-
gów, odzieży turystycznej i sportowej, nakryć głowy, nese-
serów, toreb, plecaków i innych artykułów przemysłowych, 
w celu zapewnienia nabywcom dogodnych warunków za-
poznania się z ofertą i dokonywania zakupu, pośrednictwo 
w transakcjach handlowych, 36 pośrednictwo w zakresie 
ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych i zdrowotnych, 
pośrednictwo finansowo-kredytowe, 39 usługi z zakresu or-
ganizowania turystyki i wypoczynku, prowadzenie biur po-
dróży, usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i sprze-
daży w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, wyjazdowej 
i przyjazdowej, usługi w zakresie pośrednictwa w rezerwacji 
i sprzedaży biletów na transport ludzi i towarów środkami 
komunikacji lotniczej, kolejowej i samochodowej przewoźni-
ków polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej, 
organizacja przewozów grupowych i indywidualnych wszel-
kimi środkami transportu, wynajem samochodów, informa-
cja o usługach turystycznych, usługi internetowe w zakresie 
rezerwacji i sprzedaży biletów i miejsc na imprezy turystycz-
ne, 41 organizacja i obsługa konferencji, zjazdów - wraz z im-
prezami towarzyszącymi, 43 usługi hotelarskie, gastrono-
miczne, zaopatrywanie w żywność, rezerwacje hotelowe.

(210) 512811 (220) 2020 04 23
(731) FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓJNE PRZYWÓDZTWO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 02.01.01, 
26.04.08

(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], eduka-
cja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu 
o zrównoważony rozwój człowieka, doradztwo zawodowe, 
informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów 
[szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
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(210) 512816 (220) 2020 04 23
(731) FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H humanites

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 07.03.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizowania funduszy 
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, organizacja zbiórek na cele dobroczynne, doradztwo 
w sprawach organizacji zbiórek funduszy z przeznaczeniem 
na rzecz wsparcia rozwoju młodego pokolenia, budowania 
relacji w rodzinie oraz pomocy społecznej, 41 organizacja 
szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych.

(210) 512831 (220) 2020 04 24
(731) MARCINIAK DARIA, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liviers-nails PROFESSIONAL

(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 26.11.02, 
26.11.05

(510), (511) 1 dodatki chemiczne do lakierów, rozpuszczal-
niki do lakierów, surowce do lakierów, chemiczne środki po-
mocnicze do użytku przy koagulowaniu lakierów.

(210) 512833 (220) 2020 04 24
(731) MARCINIAK DARIA, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liviers PROFESSIONAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.17, 26.11.02, 
26.11.05

(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, krem do rąk, krem do twarzy, kosmetyki w po-
staci kremów, toniki do skóry, toniki do użytku kosmetyczne-
go, toniki kosmetyczne do twarzy.

(210) 512841 (220) 2020 04 27
(731) PROŃCZUK PRZEMYSŁAW, Mońki;  

PROŃCZUK JOANNA, Mońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURCZAK Nadbiebrzański

(531) 29.01.15, 03.07.03, 06.07.08, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 
27.05.17

(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512879 (220) 2020 04 24
(731) CHUDEK GRZEGORZ STAGE TEAM UK, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVOLVER BACKLINE HP.45

(531) 29.01.13, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.09, 27.05.17, 
27.05.24, 23.03.25

(510), (511) 41 wynajem instrumentów muzycznych, wy-
pożyczanie instrumentów muzycznych, wypożyczanie 
sprzętu audio.

(210) 512979 (220) 2020 04 29
(731) STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY 

FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA 
RZECZ DZIECI UNICEF, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONADCZASOWI Pomoc łączy pokolenia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 17.01.19
(510), (511) 9 czasopisma, książki, publikacje na nośnikach 
cyfrowych, optycznych i magnetycznych, nagrania dźwię-
kowe i video, filmy, płyty CD-ROM, płyty DVD i inne nośniki 
elektroniczne jako takie z nagranym dźwiękiem, obrazem, 
grafiką, tekstami, 16 czasopisma, książki, dzienniki, czaso-
pisma, periodyki, publikacje, inne wydawnictwa prasowe, 
reklamowe oraz customowe, w tym druki, foldery, afisze, 
prospekty, katalogi, broszury, naklejki, nalepki, kalendarze, 
papeteria, galanteria papiernicza, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, artykuły piśmiennicze, introligatorskie i fo-
tograficzne, 35 usługi promocyjne, usługi marketingowe, 
również poprzez Internet, usługi w zakresie prowadzenia 
reklamy i promocji, usługi w zakresie badania rynku i opi-
nii publicznej, usługi w zakresie opracowywania i produk-
cji reklam prasowych oraz z wykorzystywaniem innych 
nośników, w tym mało i wielkoformatowych, papierowych 
i elektronicznych, usługi w zakresie wydawania i dystrybucji 
materiałów promocyjno - reklamowych, usługi w zakresie 
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe 
usługi reklamowe, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 41 usłu-
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gi wydawnicze, usługi w zakresie działalności kulturalnej 
i edukacyjnej, usługi w zakresie organizowania konkursów 
i wystaw kulturalnych i edukacyjnych, usługi w zakresie pu-
blikacji elektronicznych online, usługi w zakresie publiko-
wania publikacji periodycznych, newsletterów i czasopism 
w formacie elektronicznym online.

(210) 512980 (220) 2020 04 29
(731) STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY 

FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA 
RZECZ DZIECI UNICEF, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PONADCZASOWI Pomoc łączy pokolenia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 17.01.19
(510), (511) 9 czasopisma, książki, publikacje na nośnikach cy-
frowych, optycznych i magnetycznych, nagrania dźwiękowe 
i video, filmy, płyty CD-ROM, płyty DVD i inne nośniki elektro-
niczne jako takie z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, 
tekstami, 16 czasopisma, książki, dzienniki, czasopisma, perio-
dyki, publikacje, inne wydawnictwa prasowe, reklamowe oraz 
customowe, w tym druki, foldery, afisze, prospekty, katalogi, 
broszury, naklejki, nalepki, kalendarze, papeteria, galanteria 
papiernicza, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły 
piśmiennicze, introligatorskie i fotograficzne, 35 usługi promo-
cyjne, usługi marketingowe, również poprzez Internet, usługi 
w zakresie prowadzenia reklamy i promocji, usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie opracowy-
wania i produkcji reklam prasowych oraz z wykorzystywaniem 
innych nośników, w tym mało i wielkoformatowych, papiero-
wych i elektronicznych, usługi w zakresie wydawania i dystry-
bucji materiałów promocyjno - reklamowych, usługi w zakre-
sie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, internetowe 
usługi reklamowe, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, 41 usługi wy-
dawnicze, usługi w zakresie działalności kulturalnej i eduka-
cyjnej, usługi w zakresie organizowania konkursów i wystaw 
kulturalnych i edukacyjnych, usługi w zakresie publikacji elek-
tronicznych online, usługi w zakresie publikowania publikacji 
periodycznych, newsletterów i czasopism w formacie elektro-
nicznym online.

(210) 513245 (220) 2020 05 10
(731) MILBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 05.03.13, 
05.03.14

(510), (511) 7 automatyczne maszyny do pakowania żyw-
ności, automatyczne maszyny dozujące, depaletyzatory 
[maszyny], drukarki kodów kreskowych [maszyny], maszyny 
do pakowania, maszyny do pakowania w kartony.

(210) 513290 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KELLY SELECTION Do użytku z IQOS 20 WKŁADÓW 

TYTONIOWYCH Do użytku w urządzeniach 
wykorzystujących technologię IQOS HeatControl 
DISCOVER HEATED TOBACCO For the full experience, 
only use HEETS with IQOS STOP BURNING - 
HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM ZAKAZANA 
Wyprodukowano w UE. Philip Morris Polska 
Distribution sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, ty-
toń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń 
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), 
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym 
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, 
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, 
pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, 
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrze-
wania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu 
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory za-
wierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicz-
nych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektro-
niczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych 
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy 
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory 
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak 
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne 
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 513291 (220) 2020 05 08
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BRONZE SELECTION Do użytku z IQOS 20 
WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku 
w urządzeniach wykorzystujących technologię 
IQOS HeatControl DISCOVER HEATED TOBACCO 
For the full experience, only use HEETS with IQOS 
STOP BURNING - HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM 
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE. Philip Morris 
Polska Distribution sp. z o.o.

(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, ty-
toń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń 
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), 
snus [tytoń do stosowania doustnego], substytuty tytoniu 
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym 
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, tabakierki, 
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, 
pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe do podgrzewania, 
urządzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrze-
wania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu 
zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe roztwory za-
wierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicz-
nych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektro-
niczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyjnych 
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy 
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory 
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
urządzenia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak 
również rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne 
etui na papierosy do wielokrotnego ładowania.

(210) 513456 (220) 2020 05 14
(731) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) DERMEDIC SUNBRELLA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do ochrony, pielęgnacji 
i upiększania skóry twarzy, ciała, rąk i stóp, warg oraz paznok-
ci, mydła i preparaty myjące, artykuły perfumeryjne, olejki 
eteryczne, środki do mycia, układania, pielęgnacji, upiększa-

nia i koloryzacji włosów, środki do czyszczenia zębów i higie-
ny jamy ustnej, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne 
i sanitarne, suplementy diety, substancje dietetyczne dla ce-
lów leczniczych, preparaty doustne zawierające mikro- i/lub 
makroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspomaga-
jące procesy metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt, 
dermo-kosmetyki o działaniu leczniczym, produkty medycz-
ne, w tym preparaty o działaniu leczniczym do stosowania 
na powierzchni skóry, mianowicie: kremy, maści, balsamy, 
szampony, lotiony, płyny, toniki, żele, plastry i materiały opa-
trunkowe, antyseptyki, środki odkażające.

(210) 513457 (220) 2020 05 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) OCTEFORTAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 513459 (220) 2020 05 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) RACEDRYL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych 
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, 
pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 513461 (220) 2020 05 14
(731) KSIĄDZYNA IWONA, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Kod Miłości
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], szkolenia dla dorosłych.

(210) 513497 (220) 2020 05 15
(731) AMBROSZCZYK DARIUSZ KINO TATRY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KINO TATRY
(510), (511) 41 usługi kinowe, usługi pokazów filmowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, wypożyczanie fil-
mów kinowych.

(210) 513561 (220) 2020 05 18
(731) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW 

EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) KUKE GAP
(510), (511) 36 organizowanie i prowadzenie działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czynnej i biernej, 
w szczególności ubezpieczanie kredytu, gwarancje ubez-
pieczeniowe i ubezpieczanie ryzyk finansowych.

(210) 513563 (220) 2020 05 18
(731) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW 

EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KUKE. FINDING SOLUTIONS
(510), (511) 36 organizowanie i prowadzenie działalno-
ści ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej czynnej i biernej, 
w szczególności ubezpieczanie kredytu, gwarancje ubez-
pieczeniowe i ubezpieczanie ryzyk finansowych.

(210) 513590 (220) 2020 05 18
(731) CODEGLADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, Mierzyn
(540) (znak słowny)
(540) 4oczy.pl
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, aparatura i instrumen-
ty optyczne, w tym: lornetki, lupy, lunety, soczewki, szkła 
optyczne, okulary, okulary lecznicze, okulary przeciwsło-
neczne, soczewki kontaktowe, etui na w/w towary, oprawki 
do w/w towarów, 44 usługi optyczne, usługi optometryczne.

(210) 513597 (220) 2020 05 18
(731) CENTRUM MEDYCZNE SPORTSMEDIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE SPORTS MEDIC

(531) 27.05.01, 24.13.09, 24.13.26, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym: 
wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 
41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe: usługi klubów 
sportowych, obsługa obiektów sportowych, usługi trener-
skie w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szko-
lenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, 44 usługi medyczne: fizjoterapia, usługi 
prywatnych szpitali, usługi świadczone przez szpitale, usługi 
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, kon-
sultacje medyczne, usługi klinik medycznych, usługi kliniki 
dentystycznej, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielę-
gniarska, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi 
paramedyczne.

(210) 513661 (220) 2020 05 20
(731) IWANIUK MAŁGORZATA EDUKACJA XXI WIEKU, 

Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) R ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL

(531) 27.05.01, 27.05.21, 24.01.15
(510), (511) 41 usługi przedszkoli [edukacja], edukacja, 
usługi szkół [edukacja], edukacja, rozrywka i sport, usługi 
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], informacje dotyczące 
edukacji, edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa-
nie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów 
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka / edukacja], nauczanie w szkołach podstawowych, 
nauczanie, nauczanie języków, nauczanie indywidualne, 
nauczanie wyrównawcze, nauczanie wspomagane kom-
puterowo, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie 
w szkołach średnich, przedszkola, usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, usługi edukacyjne w szkołach średnich, 
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi 
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 
mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, na-
uczanie przedszkolne.

(210) 513667 (220) 2020 05 19
(731) WITKOW ADAM LIMEPRO, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mmoa AFRICA

(531) 01.17.05, 02.09.14, 26.04.22, 26.04.16, 27.05.01, 27.05.13, 
29.01.12

(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 513721 (220) 2020 05 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TIOTRIM
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 513723 (220) 2020 05 20
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SITGLIPTEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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(210) 513831 (220) 2020 05 22
(731) ADVALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁUŻBA OCHRONY I RATOWNICTWA ZWIERZĄT 

ANIMAL RESCUE

(531) 03.01.14, 03.01.16, 01.15.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 
26.01.15, 26.01.21, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje pu-
blic relations, agencje reklamowe, agencje modelek, ana-
lizy rynku, analizy marketingowe, analizy reklamowe, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, strategie mar-
ketingowe, badania rynku, doradztwo w zakresie reklamy, 
doradztwo w zakresie marketingu, marketing internetowy, 
kampanie marketingowe, usługi agencji marketingowych, 
usługi agencji reklamowych, marketing imprez i wydarzeń, 
usługi marketingowe i reklamowe świadczone za pośred-
nictwem bloga, marketing towarów i usług na rzecz in-
nych, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwesto-
wanie funduszy na cele charytatywne, usługi charytatyw-
ne w zakresie datków pieniężnych, gromadzenie funduszy 
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
sprzedaży znaczków charytatywnych, udzielanie informacji 
związanych ze zbiorkami charytatywnymi, organizowanie 
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele cha-
rytatywne, 41 szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne, se-
minaria edukacyjne, pokazy edukacyjne, medyczne usługi 
edukacyjne, weterynaryjne usługi edukacyjne, organizacja 
i prezentacja przedstawień na żywo, koncerty muzyczne 
na żywo, organizowanie widowisk muzycznych, widowiska 
muzyczne na żywo, nauczanie pielęgnacji zwierząt domo-
wych, 44 usługi charytatywne w postaci świadczenia usług 
medycznych, weterynaryjne usługi doradcze, stomatolo-
gia weterynaryjna, chirurgia weterynaryjna, weterynaryjne 
usługi doradcze, usługi weterynaryjne świadczone za po-
średnictwem Internetu, doradztwo dotyczące żywienia 
zwierząt, rehabilitacja fizyczna zwierząt, usługi doradcze 
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi 
szpitali dla zwierząt domowych.

(210) 513835 (220) 2020 05 22
(731) RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIRULINA.PL NATURA DLA KAŻDEGO

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały edukacyjne i instruktażowe, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe, banery wystawowe 
wykonane z papieru, banery wystawowe wykonane z kar-
tonu, drukowany materiał promocyjny, etykiety z papieru 
lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, kartony 
do dostarczania towarów, koperty, materiały drukowane, 
papier i karton, papierowe torebki do pakowania, reklamy 
drukowane, rysunki graficzne, szyldy reklamowe z papie-
ru lub kartonu, taśma klejąca pakowa, torby papierowe, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub z tworzyw sztucznych, ulotki, upo-
minkowe artykuły papiernicze, wizytówki, obrazy i zdję-
cia, 18 torby, torby na zakupy, torby pamiątkowe, torby 
płócienne, 21 kubki do napojów, 25 koszulki z nadrukami, 
35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, reklama, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów 
reklamowych, sprzedaż detaliczna środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, tworzenie tekstów reklamowych, admini-
strowanie dotyczące marketingu, dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji 
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja bro-
szur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów dru-
kowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, elektroniczne publikowanie druków w ce-
lach reklamowych, informacja handlowa, informacja marke-
tingowa, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-li-
ne, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz wyrobów medycznych, 
udostępniane informacji handlowych, 38 przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesy-
łanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycy-
ną i higieną, udostępnianie forów internetowych online, 
44 doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo 
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pie-
lęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywia-
nia się, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety 
i odżywiania.

(210) 513837 (220) 2020 05 22
(731) RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Portal Fizjoterapeuty

(531) 02.01.01, 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały edukacyjne i instruktażowe, mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, banery wystawowe wy-
konane z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, 
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drukowany materiał promocyjny, etykiety z papieru lub kar-
tonu, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do dostar-
czania towarów, koperty, materiały drukowane, papier i kar-
ton, papierowe torebki do pakowania, reklamy drukowane, 
rysunki graficzne, szyldy reklamowe z papieru lub kartonu, 
taśma klejąca pakowa, torby papierowe, torebki oraz arty-
kuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub z tworzyw sztucznych, ulotki, upominkowe artykuły 
papiernicze, wizytówki, obrazy i zdjęcia, 18 torby, torby 
na zakupy, torby pamiątkowe, torby płócienne, 21 kubki 
do napojów, 25 koszulki z nadrukami, 35 handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, reklama, reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, 
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, two-
rzenie tekstów reklamowych, administrowanie dotyczące 
marketingu, dostarczanie informacji biznesowych i handlo-
wych online, dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowych, 
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednic-
twem stron internetowych, dystrybucja broszur reklamo-
wych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek] dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, elektroniczne publikowanie druków w celach rekla-
mowych, informacja handlowa, informacja marketingowa, 
organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, produk-
cja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań 
wideo w celach marketingowych, promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, przygotowywanie han-
dlowych tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych online, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami sportowymi, usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz wyrobów me-
dycznych, udostępniane informacji handlowych, 38 emisja 
treści wideo, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, przesyłanie informacji i obrazów związa-
nych z lekami, medycyną i higieną, udostępnianie forów 
internetowych online, 44 doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, doradztwo świadczone za pośrednictwem Inter-
netu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w za-
kresie diety i odżywiania się, informacje dotyczące masażu, 
masaż, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, ochrona 
zdrowia, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyj-
nej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, 
opracowywanie indywidualnych programów rehabilita-
cji fizycznej, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, 
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonal-
ne doradztwo w zakresie zdrowia, rehabilitacja fizyczna, 
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
usługi fizjoterapii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usłu-
gi medyczne, zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 513899 (220) 2020 05 25
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Delecta PROSTO Z SERCA DODAJ WODĘ, MLEKO 
LUB KRUSZONY LÓD CZERWONE SMUSSI O SMAKU 
MALINY I BURAKA Z NUTĄ KARDAMONU NA 3 
SPOSOBY NATURALNE SKŁADNIKI

(531) 05.03.11, 05.07.08, 05.09.03, 05.09.22, 05.07.01, 11.03.02, 
25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 desery owocowe, gotowe produkty z wa-
rzyw, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty 
soków warzywnych do konsumpcji, konserwowane wa-
rzywa, liofilizowane warzywa, miąższ owoców, mieszanki 
warzywne, owoce konserwowane, owoce przetworzone, 
proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery owocowe, 
przeciery warzywne, przekąski na bacie owoców, przekąski 
na bazie warzyw, puree z warzyw, warzywa przetworzone, 
30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, dania go-
towe suche lub w płynie, desery lodowe, esencje do użytku 
w przygotowaniu żywności inne niż olejki eteryczne, esen-
cje do żywności z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów 
eterycznych, esencje spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
gotowe desery, musy, musy deserowe, napoje z lodów, 
proszki do sporządzania lodów, sorbety, 32 bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, 
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe 
napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, esencje do produkcji napojów, esencje do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych nie w postaci olej-
ków eterycznych, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, koncentraty do sporządzania napo-
jów owocowych, preparaty rozpuszczalne do sporządzania 
napojów, proszki do sporządzania napojów, wyciągi do spo-
rządzania napojów.

(210) 513959 (220) 2020 05 26
(731) QUESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGIONALNA MANUFAKTURA KAWY

(531) 05.07.27, 15.07.01, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa.
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(210) 513987 (220) 2020 05 27
(731) CIARCZYNSKI ANDRZEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ORYANA ANDY
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, 
dodatki do odzieży, odzież sportowa, odzież w stylu sporto-
wym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, 
odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części 
odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, sza-
le, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy 
jako odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
tasiemki imienne z materiału do znakowania odzieży, metki 
z tkanin do znakowania odzieży, napy, guziki do odzieży, obla-
mowania do obszywania odzieży, kokardy do odzieży, falbany 
do odzieży, fiszbiny do odzieży, klamerki, sprzączki do odzieży, 
35 usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej oraz 
usługi sklepów detalicznych w tym online i/lub za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż aukcyjna, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie takich to-
warów jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież 
sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana 
na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski do odzieży, na-
krycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opaski 
na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież, bielizna damska, 
męska i dziecięca, usługi sprzedaży dotyczące branży odzie-
żowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży to-
warów, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, prze-
prowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie 
sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy 
inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów, 
udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej i/lub online, organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), udostęp-
nianie online materiałów reklamowych i promocyjnych zwią-
zanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe, 
udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub global-
nej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży 
towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych dla klientów, usługi konsultacyjne, dora-
dzę i informacyjne w zakresie wymienionych usług.

(210) 513994 (220) 2020 05 26
(731) IOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE SADOVSKY Said Done EST. 2019

(531) 02.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, środki toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, 
kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do kąpieli, 
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do włosów, szampony do włosów dla ludzi, farby do wło-
sów, farby do brody, preparaty do depilacji i golenia, żele 
do golenia, preparaty do pielęgnacji brody, chusteczki na-
wilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, kosme-
tyki do stosowania na skórę, kremy do twarzy i ciała, kremy 
do golenia, maseczki do twarzy i ciała, mleczko kosmetycz-
ne, olejki do ciała i twarzy, płyny do włosów i ciała, płyny 
pielęgnacyjne, serum pielęgnacyjne, środki perfumeryjne 
i zapachowe, preparaty kosmetyczne do twarzy, 35 usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośred-
nictwem internetu kosmetyków i produktów kosmetycz-
nych, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wy-
staw, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia salonów 
fryzjerskich i salonów piękności w oparciu o umowę fran-
szyzy, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kon-
traktu franczyzowego w zakresie zakładania i prowadzenia 
salonów fryzjerskich i salonów piękności, usługi świadczo-
ne przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw usługowych związanych z salona-
mi fryzjerskimi i salonami piękności, 44 usługi fryzjerskie, 
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi kosme-
tyczne, salony fryzjerskie, męskie salony fryzjerskie, salony 
piękności.

(210) 514006 (220) 2020 05 27
(731) WAWEL-IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WELCOME HOTEL
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 43 hotele, usługi re-
stauracyjne.

(210) 514012 (220) 2020 05 27
(731) Przyborska-Bojanowska Agnieszka KANCELARIA 

PRAWNO-PATENTOWA, Banino
(540) (znak słowny)
(540) PATENTOWNIA
(510), (511) 41 szkolenia, kursy, warsztaty prowadzone 
stacjonarnie oraz zdalnie usługi szkoleniowe i kursy on-
-line, 45 usługi prawne, usługi w zakresie porad i pomocy 
prawnej, usługi kancelarii prawnych i patentowych, do-
radztwo prawne dotyczące praw własności intelektualnej, 
usługi udzielania opinii prawnych przez ekspertów, usługi 
monitorowania znaków towarowych, usługi prawne zwią-
zane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw 
autorskich, organizowanie świadczenia usług prawnych 
i patentowych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwe-
stii prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług 
prawnych za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 514029 (220) 2020 05 27
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Polish Cloud

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, broszury, ulotki, zaproszenia, biule-
tyny informacyjne, teczki z papieru, materiały drukowane, 
w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, publikacje drukowane, czasopisma, 
prospekty, foldery, katalogi, bilbordy, afisze, plakaty, artyku-
ły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: 
zeszyty, notesy, bloczki do pisania, koperty, etykiety, nalepki, 
naklejki, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flama-
stry, ołówki, 36 usługi doradcze dotyczące bankowości, usłu-
gi badawcze związane z bankowością, usługi informacyjne 
związane z bankowością, 41 szkolenie w zakresie bankowo-
ści, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, kursy szkole-
niowe w dziedzinie bankowości, kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie finansów, organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe, 
szkolenia personelu, wynajmowanie nagrań szkoleniowych, 
wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnienia szkoleń 
online, organizowanie seminariów, doradztwo w zakresie 
szkoleń, organizowanie konferencji, prowadzenie konfe-
rencji biznesowych, organizacja i prowadzenie warsztatów, 
prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biz-
nesu, prezentacje multimedialne, 42 usługi konsultingowe 
z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych 
i projektowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania komputerowego, zarządzanie 
projektami w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, 
instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradz-
two w zakresie planowania, projektowania i rozbudowy sys-
temów informatycznych, analiza wykorzystania systemów 
informatycznych na potrzeby rozwiązywania problemów 
związanych z działalnością gospodarczą, planowanie projek-
tów informatycznych, dostarczanie informacji dotyczących 
standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bez-
pieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(210) 514030 (220) 2020 05 27
(731) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Cloud ACADEMY

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, broszury, ulotki, zaproszenia, biule-
tyny informacyjne, teczki z papieru, materiały drukowane, 
w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkole-
niowe i instruktażowe, publikacje drukowane, czasopisma, 
prospekty, foldery, katalogi, bilbordy, afisze, plakaty, artyku-
ły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: 
zeszyty, notesy, bloczki do pisania, koperty, etykiety, nalepki, 
naklejki, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flama-
stry, ołówki, 36 usługi doradcze dotyczące bankowości, usłu-
gi badawcze związane z bankowością, usługi informacyjne 
związane z bankowością, 41 szkolenie w zakresie bankowo-

ści, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, kursy szkole-
niowe w dziedzinie bankowości, kursy szkoleniowe w dzie-
dzinie finansów, organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe, 
szkolenia personelu, wynajmowanie nagrań szkoleniowych, 
wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnienia szkoleń 
online, organizowanie seminariów, doradztwo w zakresie 
szkoleń, organizowanie konferencji, prowadzenie konfe-
rencji biznesowych, organizacja i prowadzenie warsztatów, 
prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biz-
nesu, prezentacje multimedialne, 42 usługi konsultingowe 
z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych 
i projektowych, doradztwo w sprawach sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania komputerowego, zarządzanie 
projektami w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, 
instalacji i konserwacji systemów informatycznych, doradz-
two w zakresie planowania, projektowania i rozbudowy sys-
temów informatycznych, analiza wykorzystania systemów 
informatycznych na potrzeby rozwiązywania problemów 
związanych z działalnością gospodarczą, planowanie projek-
tów informatycznych, dostarczanie informacji dotyczących 
standardów IT, udostępnianie informacji dotyczących bez-
pieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(210) 514060 (220) 2020 05 28
(731) TOMCZAK JOANNA, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JasminCare

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 44 domowa opieka pielęgniarska, domy opieki 
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo doty-
czące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], or-
ganizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, 
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi domów opieki 
nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
usługi domowej opieki zdrowotnej, 45 usługi dotrzymywa-
nia towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym, 
usługi w zakresie opieki.

(210) 514102 (220) 2020 05 29
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAM BUM ENERGY

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, 
napoje orzeźwiające, piwo i produkty piwowarskie.
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(210) 514105 (220) 2020 05 29
(731) KRZAKOWSKI JERZY DWOREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADLER EUROPE

(531) 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży żywności, blendery 
elektryczne, drukarki 3D, elektromechaniczne urządzenia 
do przyrządzania napojów, elektryczne mopy parowe, elek-
tryczne otwieracze do puszek, elektryczne wyciskacze soku 
z owoców do celów gospodarstwa domowego, golarki elek-
tryczne do tkanin, krajalnice elektryczne, kosiarki, krajalnice 
do chleba elektryczne, łuskarki ziarna, maszyny do formo-
wania chleba, maszynki elektryczne do makaronu, maselni-
ce, maszynki do siekania mięsa, maszynki do wykonywania 
żelków, maszyny dla piwowarstwa, maszyny do mineralizacji 
wody pitnej, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia 
ciśnieniowego, maszyny do napełniania butelek, maszy-
ny do obróbki drewna, kamienia, skóry i szkła, urządzenia 
do pielenia roślin, maszyny do produkcji cukru i masła, urzą-
dzenia do zamykania butelek, elektryczne maszyny i urzą-
dzenia do czyszczenia i prania dywanów, miksery i roboty 
kuchenne elektryczne, elektryczne młynki do mielenia mąki, 
kawy i pieprzu, noże i nożyce elektryczne ręczne, odkurza-
cze, ostrza do kosiarek, pakowarki, piły o napędzie innym 
niż ręczny, pługi śnieżne, pługi do usuwania darni, maszyny 
i urządzenia elektryczne do polerowania powierzchni, pralki, 
prasownice, prasy do wina, szczotki elektryczne do sprzą-
tania, śrubokręty elektryczne, odkurzacze i torby do odku-
rzaczy, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia 
elektryczne do napowietrzania napojów i wody, urządzenia 
elektryczne do polerowania woskiem parkietów, urządzenia 
do tarcia i rozdrabniania owoców i warzyw, sokowirówki 
elektryczne, urządzenia elektryczne do szypułkowania owo-
ców, spieniacze do mleka elektryczne, szatkownice warzyw 
elektryczne, wyciskarki soku z owoców i warzyw elektrycz-
ne, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania 
żywności, myjki wysokociśnieniowe elektryczne, wiertarki 
ręczne elektryczne, wirówki do mleka i do śmietany, zamia-
tarki drogowe samojezdne, zgrzewarki próżniowe, ostrzałki 
elektryczne do noży, 8 brzytwy, brzeszczoty do pił jako czę-
ści narzędzi ręcznych cążki do wycinania skórek, dłuta, do-
bijaki do gwoździ, etui na maszynki do golenia, elektryczne 
urządzenia do zaplatania włosów, imadła, kielnie, klucze jako 
narzędzia, krajalnice do owoców i warzyw, łopaty jako narzę-
dzia, sztućce z tworzyw sztucznych, maszynki do strzyżenia 
brody elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia 
włosów elektryczne i nieelektryczne, golarki elektryczne, 
podgolarki do usuwania owłosienia w nosie i w uszach, 
młotki jako urządzenia ręczne, narzędzia ręczne do zbierania 
owoców, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, urzą-
dzenia ścierne jako narzędzia ręczne, nożyce, nożyczki, no-
życe ogrodnicze, obieraczki do warzyw, osełki do ostrzenia 
ręczne, ostrzałki, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki 
jako narzędzia ręczne, pilniki do paznokci, pincety, pistolety 
do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne, przeci-
naki - narzędzia ręczne, przyrządy do ostrzenia, rozdrabnia-
cze warzyw, rozpylacze do środków owadobójczych ręczne, 
sekatory, scyzoryki, strugi, szczypce do rozdzielania mięsa, 
szpachle jako narzędzia, sztućce stołowe, śrubokręty nieelek-
tryczne, tasaki do mięsa, urządzenia do karbowania włosów 

ręczne, urządzenia do laserowego usuwania owłosienia inne 
niż do celów leczniczych, urządzenia do przekłuwania uszu, 
urządzenia do strzyżenia zwierząt ręczne, ręczne urządzenia 
do zwalczania pasożytów roślin, widły, wydrążacze do owo-
ców, zalotki do rzęs, zestawy do manicure i pedicure, żyletki, 
żelazka, przybory do depilacji elektryczne, głowice obroto-
we do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, 
lokówki elektryczne, elektryczne prostownice do włosów, 
9 anteny, odbiorniki radiowe i telewizyjne, głośniki, głośniki 
bezprzewodowe, gramofony, mini wieże, radioodbiorniki, 
radiobudziki, słuchawki, wieże hi-fi, przedłużacze sieciowe, 
wagi kuchenne, wagi elektroniczne, wagi łazienkowe, wagi 
mechaniczne bagażowe, wagi do pomiaru masy ciała, wagi 
dla niemowląt, automatyczne sekretarki, baterie elektryczne, 
czytniki kodów kreskowych, drukarki komputerowe, dyktafo-
ny, ekrany projekcyjne, elektroniczne etykiety na towarach, 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia 
pomiarowe, interaktywne tablice wyświetlające, kalkulatory, 
kalkulatory kieszonkowe, kasy rejestrujące, liczydła, maszyny 
do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofony, monitory jako 
sprzęt komputerowy, nośniki do rejestracji dźwięku, nume-
ryczne wyświetlacze elektroniczne, odbiorniki audio-wizu-
alne, odtwarzacze płyt DVD, odważniki, przyrządy do po-
miaru wagi, telefony komórkowe, termometry do celów 
niemedycznych, urządzenia do analizy żywności, urządzenia 
GPS, 11 chłodziarki elektryczne, czajniki elektryczne, latar-
ki elektryczne, elektryczne płyty kuchenne, filtry do wody 
pitnej, frytkownice elektryczne, garnki termiczne elektrycz-
ne, grill, gofrownice, grzejniki centralnego ogrzewania, in-
stalacje do automatycznego podlewania roślin, jajowary 
elektryczne, kuchnie mikrofalowe, parowary elektryczne, 
piekarniki, pojemniki na żywność podgrzewane elektrycz-
ne, opiekacze do kanapek, szybkowary elektryczne, warniki 
elektryczne, kombiwary elektryczne, kuchenki indukcyjne 
do gospodarstw domowych, klimatory do chłodzenia po-
mieszczeń, koce podgrzewane elektrycznie, lampy antyde-
presyjne nie do celów medycznych, lampy UV nie do celów 
medycznych, lampy owadobójcze, lampy LED, lampy foto-
terapeutyczne nie do celów medycznych, lokówko-suszarki, 
suszarki do włosów, urządzenia do dystrybucji i uzdatniania 
wody, urządzenia do chłodzenia powietrza, podgrzewacze 
powietrza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania 
i oczyszczania powietrza, kabiny prysznicowe, kaloryfery 
elektryczne, kominki elektryczne, kotły grzewcze, kuchen-
ki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki turystyczne, sprzęt ku-
chenny elektryczny, lampy elektryczne, latarki kieszonkowe, 
ozdobne wodotryski, parowniki, pasteryzatory, piece do pie-
czenia, piece na gorące powietrze, podgrzewacze wody, 
prasowacze parowe, rożen, spłuczki ustępowe, toalety prze-
nośne, światło sufitowe, tostery, termofory, koce i poduszki 
podgrzewane elektrycznie nie do celów medycznych, ter-
mo-wentylatory, umywalki, urządzenia chłodzące, lodówki 
na wino, urządzenia do opiekania i pieczenia, wanny, wen-
tylatory, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza w pomiesz-
czeniach, nawilżacze powietrza w pomieszczeniach, ogrze-
wacze powietrza w pomieszczeniach, wyciągi kuchenne, 
zapalarki gazu, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żyrando-
le, żarówki, ekspresy do kawy elektryczne, fontanny czeko-
ladowe elektryczne, garnki elektryczne do gotowania ryżu, 
garnki elektryczne do gotowania żywności, urządzenia elek-
tryczne do robienia jogurtu, kostkarki do lodu do lodówek, 
urządzenia do popcornu, suszarki do grzybów elektryczne, 
urządzenia do produkcji lodów, podgrzewacze wody.

(210) 514116 (220) 2020 05 29
(731) SOWIŃSKA MILENA OWL, Bydgoszcz
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rabatio.com Strefa Korzyści

(531) 03.07.05, 03.07.19, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla kon-
sumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, 38 dostar-
czanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjne-
go, usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci 
telekomunikacyjnych.

(210) 514118 (220) 2020 05 29
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTK KRAJOWE TARGI KSIĄŻKI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, komputerowe bazy 
danych, pliki multimedialne do pobrania, 16 czasopisma 
branżowe, czasopisma [periodyki], książki, broszury druko-
wane, czasopisma fachowe, gazety, kalendarze, katalogi, 
35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, organizowanie targów i wystaw, promowanie 
i przeprowadzanie targów handlowych, organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, promowanie 
wydarzeń specjalnych, 41 publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, orga-
nizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadze-
nie wystaw w celach rekreacyjnych, usługi w zakresie wy-
staw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i pro-
wadzenie targów do celów akademickich, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizo-
wanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizo-
wanie imprez edukacyjnych.

(210) 514119 (220) 2020 05 29
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OGÓLNOPOLSKIE TARGI KSIĄŻKI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, komputerowe bazy 
danych, pliki multimedialne do pobrania, 16 czasopisma 
branżowe, czasopisma [periodyki], książki, broszury druko-
wane, czasopisma fachowe, gazety, kalendarze, katalogi, 
35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach 
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, organizowanie targów i wystaw, promowanie 
i przeprowadzanie targów handlowych, organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, promowanie 
wydarzeń specjalnych, 41 publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, orga-
nizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadze-
nie wystaw w celach rekreacyjnych, usługi w zakresie wy-
staw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i pro-
wadzenie targów do celów akademickich, organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizo-
wanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizo-
wanie imprez edukacyjnych.

(210) 514138 (220) 2020 05 31
(731) MICHERDZIŃSKI WŁODZIMIERZ ABC KOMPRESORY, 

Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIR BEST COMPRESSORS ABC KOMPRESORY

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy, kompresory i dmuchawy.

(210) 514159 (220) 2020 06 01
(731) PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowny)
(540) DLA GŁODNYCH WAKACJI
(510), (511) 29 artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje 
mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, 
oliwa z oliwek, masła, nieżywe ryby, owoce morza i mięcza-
ki oraz produkty z nich, zupy i wywary, mieszanki do zup, 
koncentraty zup, kostki do zup, pasty do zup, przetwory 
do zup, wstępnie ugotowane zupy, zupy błyskawiczne, za-
kwas do sporządzania zup, składniki do sporządzania zup, 
ekstrakty mięsne, mięso i wyroby mięsne, wędliny, drób, 
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dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, sałatki warzywne, 
mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie owo-
ców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie sera, przekąski 
jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurto-
we, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, 
35 usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożyw-
cze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone owoce oraz 
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych), nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty 
i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz 
produkty z nich, usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, paszte-
ty z wątróbki, buliony, sałatki warzywne i mięsne, przekąski 
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na ba-
zie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, 
usługi sprzedaży towarów: przekąski na bazie sera, przekąski 
jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurto-
we, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, 
kawa i herbata oraz kakao i namiastki tych towarów, kawa 
nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy i herbaty oraz 
kakao i czekolady, usługi sprzedaży towarów: słodycze, ziarna 
przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów, prepa-
raty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe 
artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, usługi sprzeda-
ży towarów: muesli, płatki kukurydziane i owsiane oraz zbo-
żowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cu-
kierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodzi-
ki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, sago, 
miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, usługi sprzedaży towarów: sól, przyprawy i dodat-
ki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, 
musztarda, majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, 
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, słodycze zwierające ziarna czy orzechy lub owo-
ce, grzanki, świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, 
usługi sprzedaży towarów: nasiona, słód, ziarna naturalne, 
rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karmy i pa-
sze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztuczna, 
żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, napoje bezalkoholo-
we, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, usługi 
sprzedaży towarów: wody niegazowane i gazowane, wody 
mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nekta-
ry, sorbety (napoje), napoje izotoniczne i energetyczne oraz 
proteinowe i węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy 
do napojów i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy do napo-
jów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, usługi 
sprzedaży towarów: koncentraty napojów, esencje do napo-
jów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami 
i minerałami, piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, 
preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr, usługi 
sprzedaży przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, 
makaronowych, czekoladowych, z muesli, zarządzanie skle-
pami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama, 
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo han-

dlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospo-
darczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowa-
nie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ba-
dania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania re-
klam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty 
statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie 
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informa-
cji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 514162 (220) 2020 06 01
(731) MICHALCZUK JAN FIRMA HANDLOWA - ENERGETYKA II, 

Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK EXTRA PREMIUM+ Bez cienia 

Kamienia!

(531) 24.17.04, 24.17.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel.

(210) 514177 (220) 2020 06 01
(731) DOBRY SQUAT PAULINA SKALBANI MACIEJ BOJAR 

SPÓŁKA JAWNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY SQUAT

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
29 batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne 
na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie 
orzechów, batony spożywcze na bazie soi, przekąski na ba-
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zie kokosu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski 
z owoców, przekąski z jadalnych wodorostów, 30 batony cze-
koladowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż, batony 
zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, brownie [ciastka 
czekoladowe], ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migda-
łowe, ciastka na patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka 
w polewie o smaku czekoladowym, ciastka zbożowe do spo-
życia przez ludzi, wyroby ciastkarskie z owocami, przekąski 
na bazie zbóż.

(210) 514196 (220) 2020 06 02
(731) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK EKOpożyczka Nasza woda

(531) 05.03.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne 
nośniki danych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, hologramy, aparatura do przetwarzania in-
formacji, pamięci komputerowe, karty magnetyczne, karty 
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikro-
procesorem, karty inteligentne, karty kredytowe i bankoma-
towe, elektroniczne nośniki danych, urządzenia peryferyjne 
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, urządze-
nia do przetwarzania informacji, bankomaty, oprogramowa-
nie do dokonywania bezpiecznych płatności w sieci łącz-
ności światowej typu Internet, urządzenia do przetwarzania 
danych, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowa-
nie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe 
wspomagające prowadzenie działalność finansowej, banko-
wej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej ubez-
pieczeniowej, oprogramowanie komputerowe do prze-
chowywania przetwarzania danych, komputery i systemy 
komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające 
bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne systemy 
powiadamiania, 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsię-
biorstwami handlowymi lub przemysłowymi, badania rynku, 
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, rekla-
my za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnia-
nia ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym 
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych 
za pośrednictwem portalu internetowego, gromadzenia do-
kumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klien-
tom, powielania dokumentów, usługi call center, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pro-
gnozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy opłacal-
ności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji sta-
tystycznych, wyceny handlowe, 36 usługi bankowe, usługi 
finansowe, bankowość internetowa, bankowość mobilna, 
w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, 
takich jak smartfony lub tablety, skomputeryzowane usługi 
finansowe, świadczenie usług finansowych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, działal-
ność monetarna, wycena finansowa, pośrednictwo giełdo-
we, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, 
usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat termino-
wych i wkładów oszczędnościowych oraz w zakresie udzie-
lania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego 

transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputero-
wych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, przepro-
wadzanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i poży-
czek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, 
udzielanie poręczeń, otwieranie akredytyw, dokonywanie 
obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi 
finansowej obrotów za granicą, dokonywanie terminowych 
operacji finansowych, obsługa płatności handlu elektronicz-
nego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne 
wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi 
płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasin-
gu, obsługa kart pre-paid, w tym obsługa płatności elek-
tronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa 
i emisja kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie należ-
ności/wierzytelności, elektroniczny transfer środków finan-
sowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi 
zabezpieczania elektronicznego transferu środków finanso-
wych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i re-
jestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, 
administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, usługi wyceny nieruchomości, zarządzenie 
finansami, usługi zarządzania nieruchomościami, operacje 
walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana 
pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza 
finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszyst-
kich powyższych usług, informacja o powyższych usługach.

(210) 514217 (220) 2020 06 02
(731) MARINEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety ODPORNOŚĆ PRO Potrójne korzyści 

BAKTERIA WIRUS

(531) 26.13.01, 24.01.03, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne 
środki spożywcze.

(210) 514256 (220) 2020 06 02
(731) HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uPacjenta
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(531) 24.13.01, 18.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.

(210) 514276 (220) 2020 06 02
(731) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYTAJ PL

(531) 20.07.02, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie 
ogłoszeń reklamowych, przygotowywanie reklam praso-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich 
jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy 
radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje pu-
blic relations, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, edycja tekstów, re-
klamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowa-
nie w mediach produktów dla celów handlu detalicznego, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytor-
skie usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania w zakresie 
patronatu, 41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie 
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, 
publikowanie książek, produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce, 
organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach wi-
deo, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
fotoreportaże, fotografie, nagrywanie filmów na taśmach vi-
deo w zakresie filmowania, pisanie tekstów, innych niż rekla-
mowych.

(210) 514311 (220) 2020 06 02
(731) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKE SHOW

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych 
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowy-
wanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, 
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, po-

moc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji han-
dlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni 
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienni-
czych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii 
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie 
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych 
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa 
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, 
usługi wydawnicze.

(210) 514321 (220) 2020 06 03
(731) BARTOSZEWICZ ANDRZEJ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALEABIO LIGNOACID

(531) 26.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty chemiczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne.

(210) 514349 (220) 2020 06 03
(731) NAKONIECZNY PIOTR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIERUCHOMOŚCI SENIORA

(531) 02.09.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieru-
chomościami, szacowanie i wycena nieruchomości, kupno 
i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieru-
chomości mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, 
wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań.

(210) 514354 (220) 2020 06 04
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIESZ co PIJESZ

(531) 27.05.01, 27.05.24, 19.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, 
wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe sma-
kowe i aromatyzowane, cydry, napoje alkoholowe musujące, 
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nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy, napoje alkoholowe 
destylowane, wyroby spirytusowe, 35 reklama, usługi rekla-
mowe i promocyjne, promowanie towarów i usług za po-
średnictwem rozrywki on-line i poprzez udostępnianie treści 
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii, organizowa-
nie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, 
zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, po-
moc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, 
budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej, zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych, napo-
jów bezalkoholowych, piwa, butelek i pojemników ze szkła 
i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, 
szklanek i kufli, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względ-
nie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie 
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne 
lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dys-
trybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych.

(210) 514369 (220) 2020 06 03
 (310) Z-2020-587 (320) 2020 04 30 (330) RS
(731) LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, słodkie i wytrawne tar-
ty, słodkie i wytrawne placki, słodkie i wytrawne ciasteczka, 
krakersy, herbatniki, ciastka, wyroby z ciasta, ciasta, kołacze, 
przekąski zawierające czekoladę, wafle, gofry.

(210) 514375 (220) 2020 06 03
(731) SAFERNA MONIKA KARTES, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) HAIR LUX YOUR NEW LIFE
(510), (511) 26 peruki, taśma do mocowania peruk, włosy 
sztuczne, włosy syntetyczne, ludzkie włosy, sztuczne włosy, 
kosmyki włosów, sploty włosów, tupety (naturalne włosy), tu-
pety [sztuczne włosy], włosy do przedłużania, włosy (wsuwki 
do -), siatki na włosy, wsuwki do włosów, gumki do włosów, 
chusty do włosów, sprężynki do włosów [akcesoria do wło-
sów], klamry do włosów, szpilki do włosów, spinki do włosów, 
frotki do włosów, przepaski do włosów, wałki do włosów, 
kokardy do włosów, wstążki do włosów, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, spinki do kręcenia włosów, spinki [wsuwki] 
do włosów, wsuwki [spinki do włosów], gumka do związywa-
nia włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, elektryczne 
wałki do włosów, folie do koloryzacji włosów, spinki [klamer-
ki] do włosów, orientalne szpilki do włosów, czepki do farbo-
wania włosów, wsuwki do kręcenia włosów, nieelektryczne 
wałki do włosów, wałki do włosów nieelektryczne, szpilki 

do kręcenia włosów, sprężynki [akcesoria do włosów], szpilki 
do ozdabiania włosów, szpilki do układania włosów, elastycz-
ne wstążki do włosów, elastyczne opaski do włosów, papilo-
ty spiralne do włosów, piankowe wałki do włosów, ozdoby 
do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, spinki 
zatrzaskowe [akcesoria do włosów], spinki-szczęki [akcesoria 
do włosów], szpilki i wsuwki do włosów, kokardy papierowe 
[ozdoby do włosów], wstążeczki papierowe [ozdoby do wło-
sów], sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), koreań-
skie ozdobne spinki do włosów [binyeo], ozdoby do włosów 
w formie grzebieni, wsuwki do układania włosów w fale, gąb-
ki do upinania włosów w kok, włókna do użytku jako zamien-
niki włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, gumki 
do kucyków i wstążki do włosów, frędzelki do włosów do ja-
pońskich fryzur (motoyui), ozdoby do włosów [nie z metali 
szlachetnych], wstążki do włosów do japońskich fryzur (te-
gara), siatki ochronne na włosy do użytku w gastronomii, 
wałki do włosów, elektryczne, inne niż przyrządy ręczne, 
ozdobne frędzelki do włosów do japońskich fryzur (negake), 
arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, 
paski z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, 
wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż 
przyrządy ręczne, nakrycia głowy dla panny młodej w posta-
ci ozdobnych grzebieni do włosów.

(210) 514376 (220) 2020 06 03
(731) SAFERNA MONIKA KARTES, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR LUX YOUR NEW LIFE

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 26 peruki, taśma do mocowania peruk, włosy 
sztuczne, włosy syntetyczne, ludzkie włosy, sztuczne włosy, 
kosmyki włosów, sploty włosów, tupety (naturalne włosy), tu-
pety [sztuczne włosy], włosy do przedłużania, włosy (wsuwki 
do -), siatki na włosy, wsuwki do włosów, gumki do włosów, 
chusty do włosów, sprężynki do włosów [akcesoria do wło-
sów], klamry do włosów, szpilki do włosów, spinki do włosów, 
frotki do włosów, przepaski do włosów, wałki do włosów, 
kokardy do włosów, wstążki do włosów, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, spinki do kręcenia włosów, spinki [wsuwki] 
do włosów, wsuwki [spinki do włosów], gumka do związywa-
nia włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, elektryczne 
wałki do włosów, folie do koloryzacji włosów, spinki [klamer-
ki] do włosów, orientalne szpilki do włosów, czepki do farbo-
wania włosów, wsuwki do kręcenia włosów, nieelektryczne 
wałki do włosów, wałki do włosów nieelektryczne, szpilki 
do kręcenia włosów, sprężynki [akcesoria do włosów], szpilki 
do ozdabiania włosów, szpilki do układania włosów, elastycz-
ne wstążki do włosów, elastyczne opaski do włosów, papilo-
ty spiralne do włosów, piankowe wałki do włosów, ozdoby 
do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, spinki 
zatrzaskowe [akcesoria do włosów], spinki - szczęki [akcesoria 
do włosów], szpilki i wsuwki do włosów, kokardy papierowe 
[ozdoby do włosów], wstążeczki papierowe [ozdoby do wło-
sów], sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), koreań-
skie ozdobne spinki do włosów [binyeo], ozdoby do włosów 
w formie grzebieni, wsuwki do układania włosów w fale, gąb-
ki do upinania włosów w kok, włókna do użytku jako zamien-
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niki włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, gumki 
do kucyków i wstążki do włosów, frędzelki do włosów do ja-
pońskich fryzur (motoyui), ozdoby do włosów [nie z metali 
szlachetnych], wstążki do włosów do japońskich fryzur (tega-
ra), siatki ochronne na włosy do użytku w gastronomii, wałki 
do włosów, elektryczne, inne niż przyrządy ręczne, ozdobne 
frędzelki do włosów do japońskich fryzur (negake), arkusze 
folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, paski 
z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, wałki 
do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrzą-
dy ręczne, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne 
inne niż przyrządy ręczne, nakrycia głowy dla panny młodej 
w postaci ozdobnych grzebieni do włosów.

(210) 514383 (220) 2020 06 04
(731) BAUMGART JAKUB PALARNIA KAWY BAUMGART, 

Wudzynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baumgart Kaffee PALARNIA KAWY

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.13, 05.01.16, 27.05.01, 
27.05.24

(510), (511) 30 kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezko-
feinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kapsułki z kawą, filtry 
w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, czekola-
dowa kawa, kawa liofilizowana, kawa mielona, kawa niena-
turalna, kawa niepalona, kawa [palona, w proszku, granulo-
wana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, 
kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa 
w postaci całych ziaren, kawałeczki czekolady do deserów, 
mrożona kawa, substytuty kawy [sztuczna kawa lub prepa-
raty roślinne zastępujące kawę], herbata czarna [herbata 
angielska], herbata do zaparzania, herbata darjeeling [indyj-
ska czarna herbata z prowincji darjeeling], herbata earl grey, 
herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa, 
inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w to-
rebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata lapsang 
souchong, herbata lipowa, herbata miętowa, herbata mro-
żona, herbata nienaturalna, herbata mrożona (nie do celów 
medycznych), herbata o smaku jabłka [inna niż do celów 
leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna niż 
do celów leczniczych], herbata oolong, herbata oolong 
[herbata chińska], herbata oolong w proszku, herbata owo-
cowa [inna niż do celów medycznych], herbata czarna, 
herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata chryzantemowa 
(gukhwacha), herbata chai, herbata bezteinowa, herba-
ta bez teiny słodzona słodzikami, herbata, czarna herbata 
w proszku, chińska herbata z kolcowoju [gugijacha], azja-
tycka herbata morelowa [maesilcha], biała herbata, biała 
herbata w proszku, batony czekoladowe, batoniki z polewą 
czekoladową, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę 

[jako podstawowy składnik], batoniki z nadzieniem czeko-
ladowym, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, ba-
toniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, 
ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, 
brownie [ciastka czekoladowe], batony gotowe do spoży-
cia na bazie czekolady, ciastka czekoladowe, cukierki cze-
koladowe, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada mleczna, 
czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada na polewy 
lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada pitna, cze-
kolada w proszku, czekolada z alkoholem, czekolada z bą-
belkami, czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki, 
czekoladki miętowe [inne niż do celów leczniczych], czeko-
ladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, czekoladki 
w kształcie koników morskich, czekoladki w kształcie mu-
szelek, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki wykona-
ne z cukru, czekoladki z likierem, czekoladki z nadzieniem 
o smaku miętowym, czekoladki z nadzieniem piankowym, 
czekoladki z nadzieniem, czekoladowe dodatki smakowe, 
czekoladowe fondue, czekoladowe napoje spożywcze 
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, czekola-
dowe ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające 
praliny, czekoladowe wafle karmelowe, dekoracje z cze-
kolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady 
na choinki, desery czekoladowe, ekstrakty czekoladowe, 
gotowe desery [na bazie czekolady].

(210) 514396 (220) 2020 06 04
(731) POLUBIEC RYSZARD ANTRA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOdefendol

(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 24.13.09, 24.13.24
(510), (511) 5 antybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjny 
preparat do mycia rąk, emulsje do rąk zawierające substan-
cje lecznicze, kremy do rąk do celów medycznych, kremy 
lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty do my-
cia rąk, mydła dezynfekujące, mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], płyny 
do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty do dezynfekcji rąk, 
preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, pre-
paraty farmaceutyczne antybakteryjne, preparaty lecznicze 
do pielęgnacji zdrowia, substancje antybakteryjne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele an-
tybakteryjne.

(210) 514398 (220) 2020 06 04
(731) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SLANDIX
(510), (511) 5 tabletki i tabletki do ssania do celów farma-
ceutycznych mianowicie do stosowania w leczeniu chorób 
gardła, 10 urządzenia medyczne do leczenia chorób gardła.

(210) 514400 (220) 2020 06 04
(731) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) LYDEN
(510), (511) 5 suplementy diety mianowicie do stosowania 
w leczeniu chorób gardła, tabletki i tabletki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych mianowicie do stosowania w lecze-
niu chorób gardła, 10 urządzenia medyczne do leczenia  
chorób gardła.

(210) 514401 (220) 2020 06 04
(731) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOLISTA
(510), (511) 5 suplementy diety mianowicie do stosowania 
w leczeniu chorób gardła, tabletki i tabletki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych mianowicie do stosowania w lecze-
niu chorób gardła, 10 urządzenia medyczne do leczenia  
chorób gardła.

(210) 514402 (220) 2020 06 04
(731) GROSPOL JĘDRUCH SPÓŁKA JAWNA, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) GROSPOL
(510), (511) 20 krzesła, fotele biurowe, meble, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Interne-
tu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej 
i katalogowej następujących towarów: krzesła, fotele biu-
rowe, meble, administrowanie sprzedażą, administrowanie 
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 
usługi w zakresie zamówień online, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, usługi importowo-eksporto-
we, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, informacja handlowa, pośrednictwo w kon-
traktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, reklama, promocja sprzedaży.

(210) 514413 (220) 2020 06 04
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) PULOXIDE
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych na bazie aktywnego tlenu,utlenia-
cze na bazie aktywnego tlenu, wybielacze do celów prze-
mysłowych na bazie aktywnego tlenu, nadtlenek wodoru, 
3 środki czyszczące i toaletowe na bazie aktywnego tlenu 
przeznaczone do użytku domowego, środki na bazie aktyw-
nego tlenu wybielające, stosowane w praniu, sanitarne, prze-
znaczone do czyszczenia, środki na bazie aktywnego tlenu 
przeznaczone do celów kosmetycznych, środki na bazie ak-
tywnego tlenu przeznaczone do pielęgnacji włosów i czysz-
czenia zębów, protez zębowych, preparaty do udrażniania 
rur na bazie aktywnego tlenu, 5 produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne na bazie aktywnego tlenu, preparaty che-
miczne do celów medycznych na bazie aktywnego tlenu, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające 
i dezynfekujące, materiały dentystyczne na bazie aktywnego 
tlenu, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni 

na bazie aktywnego tlenu, 35 sprzedaż detaliczna środków 
na bazie aktywnego tlenu do celów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
sprzedaż preparatów, środków chemicznych do użytku prze-
mysłowego i domowego na bazie aktywnego tlenu, usługi 
marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów, preparatów, środków chemicznych 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

(210) 514414 (220) 2020 06 04
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) PULOXIDE HOME
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych na bazie aktywnego tlenu, utlenia-
cze na bazie aktywnego tlenu, wybielacze do celów prze-
mysłowych na bazie aktywnego tlenu, nadtlenek wodoru, 
3 środki czyszczące i toaletowe na bazie aktywnego tlenu 
przeznaczone do użytku domowego, środki na bazie aktyw-
nego tlenu wybielające, stosowane w praniu, sanitarne, prze-
znaczone do czyszczenia, środki na bazie aktywnego tlenu 
przeznaczone do celów kosmetycznych, środki na bazie ak-
tywnego tlenu przeznaczone do pielęgnacji włosów i czysz-
czenia zębów, protez zębowych, preparaty do udrażniania 
rur na bazie aktywnego tlenu, 5 produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne na bazie aktywnego tlenu, preparaty che-
miczne do celów medycznych na bazie aktywnego tlenu, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające 
i dezynfekujące, materiały dentystyczne na bazie aktywnego 
tlenu, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni 
na bazie aktywnego tlenu, 35 sprzedaż detaliczna środków 
na bazie aktywnego tlenu do celów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
sprzedaż preparatów, środków chemicznych do użytku prze-
mysłowego i domowego na bazie aktywnego tlenu, usługi 
marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych, spon-
sorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywa-
nie reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów, preparatów, środków chemicznych 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

(210) 514416 (220) 2020 06 04
(731) JUDA SŁAWOMIR SUPERMOTO, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TG TAXI
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(531) 07.01.14, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi taksówek, usługi taksówkarskie, trans-
port podróżnych taksówką, organizowanie transportu tak-
sówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach 
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania tak-
sówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport żywności, 
dostawa żywności.

(210) 514419 (220) 2020 06 04
(731) POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #FakeHunter

(531) 17.05.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, public rela-
tions, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 agencje 
informacyjne, 41 usługi reporterskie, 42 tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich.

(210) 514420 (220) 2020 06 04
(731) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATM GRUPA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 16 kartki pocztowe, przybory do pisania, notesy, 
artykuły biurowe, fotografie, 18 walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki, 
21 naczynia, wyroby ze szkła, porcelana fajansu, przybory toa-
letowe, 25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki, 28 gry 
i zabawki, ozdoby choinkowe, gry planszowe, karty do gry, arty-
kuły sportowe, 35 badania opinii publicznej, badania rynku, re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, reklamy, reklamy prasowe, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne (wiadomości), 
emisja radiowa, emisja telewizyjna, radiofonia, transmisja pro-
gramów radiowych, telewizja kablowa, transmisja programów 
telewizyjnych, 41 usługi wydawnicze, produkcja filmów, progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i produkcja wi-
dowisk, produkcja widowisk, prowadzenie studiów filmowych, 
edukacja, obsługa gier w systemie online, organizowanie kon-
kursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi-
deo, produkcja filmów na taśmach wideo, radiowe programy 
rozrywkowe, usługi studia filmowego, usługi w studiu nagrań, 
montaż taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie 
filmów do kin, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wy-
pożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne - wyższe 
uczelnie, 45 zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 514428 (220) 2020 06 05
(731) SPORT RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Januszkowo
(540) (znak słowny)
(540) OSTOJA SPORT RESORT
(510), (511) 41 wynajmowanie kortów tenisowych, udostęp-
nianie kortów tenisowych, boisk piłkarskich, organizowanie 
imprez piłkarskich, organizowanie turniejów tenisowych, 
koncerty muzyczne, 43 usługi w zakresie prowadzenia ho-
telu, motelu, usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwa-
cja miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na mitingi na po-
siedzenia i narady, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, organizowanie bankietów, przyjęć wesel-
nych, rezerwacja pokoi, serwowanie napojów alkoholowych.

(210) 514429 (220) 2020 06 05
(731) SPORT RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Januszkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTOJA SPORT RESORT

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 41 wynajmowanie kortów tenisowych, udostęp-
nianie kortów tenisowych, boisk piłkarskich, organizowanie 
imprez piłkarskich, organizowanie turniejów tenisowych, 
koncerty muzyczne, 43 usługi w zakresie prowadzenia ho-
telu, motelu, usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwa-
cja miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na mitingi, na po-
siedzenia i narady, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, organizowanie bankietów, przyjęć wesel-
nych, rezerwacja pokoi, serwowanie napojów alkoholowych.

(210) 514436 (220) 2020 06 05
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 28.01.99, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły do tępie-
nia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne, prepara-
ty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, 
29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wyroby mięsne, nabiał 
i substytuty nabiału, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
oleje i tłuszcze jadalne, potrawy gotowe, przetworzone owa-
dy i larwy, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, 
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nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze, 
30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne przekąski, 
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spo-
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże.

(210) 514469 (220) 2020 06 05
(731) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPAX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 514473 (220) 2020 06 05
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TERBUT
(510), (511) 5 pestycydy.

(210) 514474 (220) 2020 06 05
(731) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kupuję, bo polskie

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy telewizyjne, zapisane nośniki obrazu 
i dźwięku, programy komputerowe nagrane, sprzęt kompu-
terowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, 
kompilacji, indeksowania i organizacji informacji w obrębie 
indywidualnych stacji roboczych, komputerów osobistych 
lub sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi poczty elektronicznej i do komunikacji w gru-
pach roboczych poprzez sieci komputerowe, oprogramowa-
nie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc 
w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji, programy 
komputerowe do przetwarzania obrazów, programy i opro-
gramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wy-
korzystywane w telefonach komórkowych, programy kom-
puterowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych 
gier i/lub kwizów, programy komputerowe umożliwiające 

dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, 
aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe prze-
znaczone dla rozrywki interaktywnej, interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
aplikacje mobilne umożliwiające udział w programach tele-
wizji internetowej, 35 reklama, usługi w zakresie badania ryn-
ku oraz badania opinii publicznej, badania marketingowe, 
prezentowanie towarów osób trzecich w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, publikacje reklamowe, wydzielanie, 
wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz pozyskiwanie 
danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
tworzenie indeksów informacji, indeksów miejsc w sieci oraz 
indeksów innych źródeł informacji związanych z globalną 
siecią komputerową, odpłatne udostępnianie serwisów in-
formacyjnych lub baz danych, usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji 
z baz danych osobom trzecim, organizowanie konferencji, 
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o pod-
łożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, ra-
diowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników 
informacji, usługi sprzedaży internetowej prasy, magazynów, 
fotografii, zdjęć, książek on-line, 38 transmisja strumieniowa 
telewizji przez Internet, transfer strumieniowy danych, trans-
misja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym 
plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą 
transmisji strumieniowej przez światową sieć komputero-
wą, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi 
komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów, 
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji 
medialnych treści informacyjnych lub rozrywkowych, trans-
misje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie 
[kamery internetowe], nadawanie programów w telewizji, 
usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole in-
ternetowym (IPTV), emisja programów telewizyjnych za po-
mocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą 
[pay-perview], 41 produkcja programów telewizyjnych 
do emisji na urządzeniach mobilnych, realizacja rozrywki 
na żywo, organizowanie ceremonii wręczania nagród zwią-
zanych z telewizją, usługi programów informacyjnych dla ra-
dia lub telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci telewizji, publikacje on-line, prowadzenie programów 
rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych 
za pośrednictwem telewizji internetowej, usługi w zakresie 
gier interaktywnych.

(210) 514475 (220) 2020 06 08
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowny)
(540) SNSY
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmety-
ki, produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], mydła, olejki eteryczne, antyperspiranty, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, 9 etui na okulary, 
etui na smartfony, okulary przeciwsłoneczne, słuchawki tele-
foniczne, pamięci zewnętrzne usb, 18 aktówki, plecaki, torby, 
walizki, portfele, etui na karty, parasole, pokrowce na paraso-
le, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 514480 (220) 2020 06 08
(731) JĘCEK DARIUSZ HEKTOR SPORT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Natural Strength

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie sportowe, gimnastyczne, 28 sprzęt 
do uprawiania gier i dyscyplin sportowych, rękawice bokser-
skie, golfowe, bilardowe i inne rękawice sportowe, ochrania-
cze (części strojów sportowych), płetwy, hantle, sztangielki, 
sztangi, obciążenia do sztang, stacjonarne rowery treningo-
we, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, przyrządy stoso-
wane do ćwiczeń fizycznych, worki treningowe.

(210) 514504 (220) 2020 06 08
(731) PSZCZÓŁKOWSKI ALEKSANDER, Przedecz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kwiatolek

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty ogrodnicze - rośliny i kwiaty natu-
ralne.

(210) 514507 (220) 2020 06 08
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agronomia TV

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, radiowe i poprzez sieć 
komputerową i Internet, reklamy telewizyjne i poprzez sieć 
komputerową i Internet, usługi w zakresie marketingu i pu-
blic relations, usługi w zakresie transkrypcji i systematyzowa-
nia wiadomości tekstowych i cyfrowych, organizacja wystaw 
handlowych i reklamowych, usługi małej poligrafii, zamiesz-
czanie ogłoszeń dla osób trzecich, zamieszczanie materiałów 
wideo, ogłoszeń dla osób trzecich dystrybucja materiałów 
reklamowych i rozpowszechnianie danych, promocja dla 
osób trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony 
roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulato-
rów, organizowanie targów w celach handlowych i reklamo-
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, usługi konsultacji biznesowych w branży 
rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe w zakresie 
rolnictwa i sadownictwa, rozpowszechnianie informacji biz-

nesowych, kompilacja informacji statystycznych, 41 usługi 
edukacyjne i rozrywkowe, udostępnianie informacji online 
związanych z mediami audiowizualnymi, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie filmów on-
line nie do pobrania, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, dostarcza-
nie informacji edukacyjnych, 44 usługi doradcze w zakresie 
rolnictwa, uprawy i ochrony roślin, udostępnianie informacji 
związanych z rolnictwem i sadownictwem.

(210) 514508 (220) 2020 06 08
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROCAM alert

(531) 22.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, radiowe i poprzez sieć 
komputerową i Internet, reklamy telewizyjne i poprzez sieć 
komputerową i Internet, usługi w zakresie marketingu i pu-
blic relations, usługi w zakresie transkrypcji i systematyzowa-
nia wiadomości tekstowych i cyfrowych, organizacja wystaw 
handlowych i reklamowych, usługi małej poligrafii, zamiesz-
czanie ogłoszeń dla osób trzecich, zamieszczanie materiałów 
wideo, ogłoszeń dla osób trzecich dystrybucja materiałów 
reklamowych i rozpowszechnianie danych, promocja dla 
osób trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony 
roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulato-
rów, organizowanie targów w celach handlowych i reklamo-
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, usługi konsultacji biznesowych w branży 
rolniczej, udzielanie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe w zakresie 
rolnictwa i sadownictwa, rozpowszechnianie informacji biz-
nesowych, kompilacja informacji statystycznych, 41 usługi 
edukacyjne i rozrywkowe, udostępnianie informacji online 
związanych z mediami audiowizualnymi, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie filmów on-
line nie do pobrania, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, dostarcza-
nie informacji edukacyjnych, 44 usługi doradcze w zakresie 
rolnictwa, uprawy i ochrony roślin, udostępnianie informacji 
związanych z rolnictwem i sadownictwem.

(210) 514509 (220) 2020 06 08
(731) SENDIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) sendit
(510), (511) 9 oprogramowanie biznesowe, oprogramo-
wanie biurowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogra-
mowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogra-
mowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie 
do handlu detalicznego, oprogramowanie, oprogramowa-
nie komputerowe do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, platform on-line, aplikacje 
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mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line, plat-
form on-line, oprogramowanie komputerowe przezna-
czone do obsługi transakcji zamówienia usługi pocztowej, 
kurierskiej, 35 usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej, pomoc w organizowaniu działalności 
gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, dostarcza-
nie informacji handlowych konsumentom, pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, pozyskiwa-
nie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, 
obsługa rynków on-line w celu umożliwienia zawierania 
transakcji handlowych dotyczących zamówienia usługi 
pocztowej, kurierskiej, 39 śledzenie i namierzanie wysyłek 
[informacja o transporcie], usługi śledzenia i lokalizowania 
listów i paczek, usługi w zakresie monitorowania towarów, 
dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostarczanie pocz-
ty przez kuriera, dostawa droga lądową, dostawa towarów, 
odbiór, transport i dostawa towarów, odbieranie towarów, 
organizacja dostarczania towarów, organizowanie odbiera-
nia towarów, organizowanie transportu towarów, organi-
zowanie wysyłki towarów, przewóz towarów, przewożenie, 
transport i składowanie towarów, transport towarów, usługi 
agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, 
usługi pośrednictwa transportowego, pośrednictwo w za-
kresie frachtu i transportu, usługi agencji spedycyjnych, 
usługi w zakresie spedycji towarów, usługi przewoźnika, 
usługi przewozowe towarów, skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne dotyczące usług transportowych, usługi 
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu 
towarów.

(210) 514511 (220) 2020 06 08
(731) BIELCZYK KONRAD OCTOSENSUS, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) OctoHome
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi w zakresie wycen, usłu-
gi w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe.

(210) 514512 (220) 2020 06 08
(731) DOBRE WINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie programów lojalnościo-
wych.

(210) 514521 (220) 2020 06 08
(731) COSMOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) APPLE MAN

(531) 02.01.07, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(210) 514524 (220) 2020 06 08
(731) VIVIA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MEDIMOD
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, 
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, drewno budow-
lane, elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty 
budowlane niemetalowe, 37 budownictwo, nadzór bu-
dowlany, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzę-
tu budowlanego, 42 badania w dziedzinie budownictwa, 
projektowanie budowlane, prace badawczo-rozwojowe nad 
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów 
technicznych, 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania 
medyczne, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje medycz-
ne, krwiodawstwo, przeprowadzanie badań medycznych, 
świadczenie pomocy medycznej, szpitale.

(210) 514546 (220) 2020 06 02
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

(531) 26.11.13, 18.01.21, 14.03.16, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki i preparaty czyszczące i myjące, 5 środki 
dezynfekujące.

(210) 514628 (220) 2020 06 10
(731) APEXIM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APEXIM BIS

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne i na-
prawcze, konserwacja i naprawy sejfów i skarbców, instala-
cja, konserwacja i naprawy systemów przeciwpożarowych, 
systemów włamaniowych, systemów telewizji dozorowej, 
systemów kontroli dostępu, sprzątanie, 39 transport warto-
ści pieniężnych, przedmiotów wartościowych, 42 projekto-
wanie instalacji i systemów antywłamaniowych, przeciwpo-
żarowych, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, systemów 
bezpieczeństwa, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, monitoring systemów 
bezpieczeństwa, systemów alarmowych, przeciwpożaro-
wych, telewizji dozorowej, agencja ochrony, ochrona osobi-
sta, ochrona mienia, pracownicy ochrony fizycznej, doradz-
two w sprawach bezpieczeństwa.

(210) 514634 (220) 2020 06 10
(731) GARBARY APART HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TO!PIZZA
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe 
w zakresie franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczą-
ce franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, 43 pizzerie, usługi rezerwacji miejsc w restau-
racjach, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi 
restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, udzie-
lanie informacji dotyczących restauracji, usługi agencji w za-
kresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii na temat 
restauracji i barów, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferują-
ce dania na wynos, restauracje samoobsługowe, rezerwacja 
stolików w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, usługi restauracji fast-food, usługi 
restauracyjne.

(210) 514635 (220) 2020 06 10
(731) GARBARY APART HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO!PIZZA

(531) 08.07.04, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje biznesowe 
w zakresie franchisingu, handlowe usługi doradcze dotyczą-
ce franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, 43 pizzerie, usługi rezerwacji miejsc w restau-
racjach, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi 
restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, udzie-
lanie informacji dotyczących restauracji, usługi agencji w za-
kresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii na temat 
restauracji i barów, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, restauracje dla turystów, restauracje oferują-
ce dania na wynos, restauracje samoobsługowe, rezerwacja 
stolików w restauracjach, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, usługi restauracji fast-food, usługi 
restauracyjne.

(210) 514637 (220) 2020 06 10
(731) ŁYSOŃ-WIKTOR KATARZYNA, Sułkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HONEY THERAPY

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne.

(210) 514639 (220) 2020 06 10
(731) NIEDOBYLSKA AGNIESZKA, Nowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURN IT

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla sportowców, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], batony ener-
getyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, błonnik po-
karmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, 
chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycz-
nych, chleb o niskiej zawartości soli przystosowany do ce-
lów medycznych, chleb wzbogacony witaminami do celów 
terapeutycznych, cukier dietetyczny do celów medycz-
nych, cukier do celów medycznych, cukier leczniczy, cukier 
mlekowy [laktoza], cukierki wzbogacone w wapń, diastaza 
do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, na-
krycia głowy, obuwie, odzież, akcesoria na szyję, bandany, 
bielizna, bielizna ciążowa, bielizna damska, bielizna [część 
garderoby], chustki na głowę, czapki baseballowe, czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, chusty 
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[odzież], chusty na głowę, buty damskie, buty dla kobiet, 
buty do biegania, buty do boksu, buty do jogi, buty gimna-
styczne, buty lekkoatletyczne, buty skórzane, buty sporto-
we, buty sznurowane, obuwie damskie, obuwie dla kobiet, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie gimnastyczne, obuwie lek-
koatletyczne, obuwie sportowe, bielizna dla kobiet, bieli-
zna dla mężczyzn, bielizna funkcjonalna, bielizna osobista 
[część garderoby], bielizna termoaktywna, bikini, bluzy po-
larowe, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 
bluzy sportowe z kapturem, body [odzież], bokserki, bok-
serki damskie [bielizna], damska bielizna, damskie koszule 
nocne, damskie luźne topy, daszki jako nakrycia głowy, dłu-
gie kurtki, długie luźne halki, długie luźne stroje, dresy orta-
lionowe, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury [odzież], 
dżinsy, funkcjonalne spodnie termoaktywne, kąpielówki, 
kombinezony jednoczęściowe, komplety sportowe, ko-
stiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiu-
my kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, kostiumy kąpielowe 
dla mężczyzn, koszule codzienne, koszule z krótkimi ręka-
wami, koszule z kołnierzykiem, koszule zapinane, koszulki 
bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki 
dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszule sportowe, koszu-
le nocne, koszule niezapięte pod szyją, koszulki do tenisa, 
koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki kolarskie, 
koszulki piłkarskie, koszulki sportowe i bryczesy do upra-
wiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
koszulki z dzianiny typu pique, koszulki z krótkim rękawem, 
koszulki z nadrukami, koszulki zapinane w kroku na zatrza-
ski, dla niemowląt i małych dzieci, kurtki dresowe, legginsy, 
maski na oczy do spania, odzież damska, odzież codzienna, 
odzież gimnastyczna, odzież męska, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież sportowa, odzież treningowa, odzież taneczna, 
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wodoodporna, pi-
żamy, płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, podko-
szulki bez rękawów, podkoszulki, podkoszulki z długimi 
rękawami, polary, półgolfy, rękawiczki, skarpetki, skarpetki 
dla sportowców, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, 
skarpetki wchłaniające pot, skarpety sportowe, spodenki, 
spodenki bokserskie, spodnie do ćwiczeń fizycznych, stroje 
sportowe, szorty, szorty sportowe, szorty [odzież], t-shirty 
z krótkim rękawem, topy do biegania, topy bez ramiączek, 
topy [odzież], topy sportowe do rozgrzewki, 41 sport i fit-
ness, treningi zdrowotne i treningi fitness, udostępnianie 
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą porta-
lu on-line, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], usługi fitness klubów, usługi klubów zdrowia [fit-
ness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
[fitness klub], usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi 
szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], 
usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
prowadzenie zajęć fitness, fitness kluby, doradztwo w za-
kresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu 
fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności 
sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja 
sportowa, gimnastyka (instrukcje -), informacje na temat 
sportu, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruk-
taż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie 
gimnastyki, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 
kultura fizyczna, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć spor-
towych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycz-
nej, lekcje gimnastyki, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, 
nauczanie gry w piłkę nożną, nauczanie taekwondo, na-
uczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie w dzie-
dzinie wychowania fizycznego, nauka gimnastyki, nauka 
jazdy na nartach, nauka pilatesu, organizowanie imprez 
sportowych, organizowanie obozów sportowych, organi-

zowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie, 
przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, 
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie za-
wodów sportowych, prowadzenie zajęć poprawiających 
kondycję fizyczną, prowadzenie zawodów sportowych, 
przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sporto-
wych, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkole-
nia sportowe, szkolenia zawodników sportowych, szkolenie 
w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi klubów sportowych, 
usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia 
i sal gimnastycznych, usługi rozrywkowe związane ze spor-
tem, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi 
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie 
w zakresie sportu, usługi treningowe siłowe i poprawiają-
ce kondycję, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi 
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji 
sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usłu-
gi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie szko-
leń i rekreacji, usługi w zakresie treningu fizycznego, usłu-
gi w zakresie wychowania fizycznego, zajęcia sportowe, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, zapewnianie wychowania fizycznego, zawody 
sportowe (organizowanie -).

(210) 514673 (220) 2020 06 12
(731) FILMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Ume
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, da-
nia na bazie ryb, żywność przygotowywana z ryb, żywność 
przygotowywana z mięsa, zupy i wywary, 30 sushi, ryż, dania 
na bazie ryżu, sałatki, dania gotowe i wytrawne przekąski, su-
che i świeże makarony, kluski i pierogi, 32 piwo i produkty pi-
wowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe, soki warzywne, nektary, syropy, napoje wzboga-
cone witaminami lub mikroelementami, napoje izotoniczne, 
aperitify bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, 
preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów 
bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych wód mine-
ralnych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole 
wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, 
napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe na bazie 
ryżu, napoje spirytusowe, wina, wina musujące, wódki, likie-
ry, nalewki, aperitify, cydry, koktajle, whisky, sake, miód pitny, 
wyciągi z owoców alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje 
alkoholowe, 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, po-
średnictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlowej, 
doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, 
usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, usługi skle-
pów detalicznych w branży monopolowej, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna napoi alkoholowych, piwa i alkoholi wysokopro-
centowych, napoi bezalkoholowych, wód mineralnych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, 
prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób 
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, zarządza-
nie lokalami sushi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, 
kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
pizzerie, sushi bary, przygotowanie i dostarczanie żywności 
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i napojów na zamówienie, organizowanie przyjęć gastrono-
micznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, catering, doradztwo kulinarne, 
usługi degustacji win i napojów alkoholowych.

(210) 514674 (220) 2020 06 12
(731) FILMVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Ume Sushi
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, da-
nia na bazie ryb, żywność przygotowywana z ryb, żywność 
przygotowywana z mięsa, zupy i wywary, 30 sushi, ryż, dania 
na bazie ryżu, sałatki, dania gotowe i wytrawne przekąski, su-
che i świeże makarony, kluski i pierogi, 32 piwo i produkty pi-
wowarskie, piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe, soki warzywne, nektary, syropy, napoje wzboga-
cone witaminami lub mikroelementami, napoje izotoniczne, 
aperitify bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, 
preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów 
bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych wód mine-
ralnych, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole 
wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, 
napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe na bazie 
ryżu, napoje spirytusowe, wina, wina musujące, wódki, likie-
ry, nalewki, aperitify, cydry, koktajle, whisky, sake, miód pitny, 
wyciągi z owoców alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje 
alkoholowe, 35 usługi reklamowe, reklama osób trzecich, po-
średnictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlowej, 
doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania, 
usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, usługi skle-
pów detalicznych w branży monopolowej, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna napoi alkoholowych, piwa i alkoholi wysokopro-
centowych, napoi bezalkoholowych, wód mineralnych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, 
prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób 
trzecich, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, zarządza-
nie lokalami sushi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, 
kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
pizzerie, sushi bary, przygotowanie i dostarczanie żywności 
i napojów na zamówienie, organizowanie przyjęć gastrono-
micznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, catering, doradztwo kulinarne, 
usługi degustacji win i napojów alkoholowych.

(210) 514753 (220) 2020 06 15
(731) DRUKARNIA INTERAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzępy
(540) (znak słowny)
(540) INTERAK
(510), (511) 16 papier, karton, tektura i wyroby z tych ma-
teriałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały druko-
wane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, obrazy, 
broszury, książki, kartonaże, fotografie, odbitki fotograficzne, 
foto-plakaty, plakaty z papieru lub tektury, karty pocztowe, 
czasopisma, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukar-

skie, matryce, albumy, fotoksiążki, fotoalbumy, ramki do fo-
tografii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, 
koperty, gilotyny do papieru, katalogi z fotografiami na no-
śniku papierowym, druki akcydensowe i zwarte, ozdoby 
poligraficzne, papeterie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, 35 usługi reklamowe, usługi wykonywania 
zdjęć w celach reklamowych, usługi sortowania danych oraz 
wyszukiwania danych w bazach komputerowych, w plikach 
komputerowych, usługi zarządzania zbiorami informatycz-
nymi, usługi prowadzenia sklepu internetowego ze zdjęcia-
mi, fotoksiążkami, fotoalbumami, gadżetami z wykorzysta-
niem fotografii, fototapetami, kartkami, plakatami, artykułami 
papierniczymi, usługi zarządzania przedsiębiorstwem, usługi 
administrowania przedsiębiorstwem, usługi wykonywania 
czynności biurowych, 40 usługi poligraficzne, usługi w za-
kresie przetwarzania, opracowywania i dostarczania on-li-
ne grafiki cyfrowej oraz drukowania (wywoływania) on-line 
obrazów cyfrowych na papierze fotograficznym lub towa-
rach, drukowanie, introligatorstwo, usługi składania druku, 
nadruk wzorów na tkaninach, obróbka fotograficzna, wywo-
ływanie zdjęć i filmów, usługi laboratorium fotograficznego, 
wykańczanie zdjęć, powiększanie, trawienie, wykonywanie 
odbitek, przetwarzanie i wykonywanie reprodukcji fotogra-
ficznych, obróbka filmów, drukowanie, grawerowanie i inne 
metody nakładania obrazów na towary, wypożyczanie urzą-
dzeń do wykonywania odbitek i przetwarzania zdjęć, elek-
troniczne przechowywanie obrazów fotograficznych, usługi 
w zakresie doradztwa, informacji i konsultingu dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 publikowanie, usługi 
wydawnicze, usługi publikowania książek, fotoksiążek, tek-
stów innych niż reklamowe, zdjęć, udostępnianie publikacji 
on-line, usługi fotograficzne ujęte w tej klasie, świadczone 
również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykony-
wanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i prze-
źroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, 
krajobrazowych, technicznych, wykonywanie fotokopii, au-
diowizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi 
biblioteki fotograficznej, umożliwianie osobom trzecim uzy-
skania dostępu do obrazów fotograficznych, w tym dostępu 
za pomocą środków elektronicznych, dystrybucja (inaczej 
niż poprzez transport) obrazów fotograficznych, w tym dys-
trybucja za pomocą środków elektronicznych, usługi dorad-
cze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące którejkolwiek 
z wyżej wymienionych usług, usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, organizacja szkoleń, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi doradcze w zakresie publikowania.

(210) 514773 (220) 2020 06 15
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gorący Kubek
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(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 buliony i preparaty do sporządzania bulio-
nów, zupy i preparaty do sporządzania zup, zupy instant.

(210) 514790 (220) 2010 09 15
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., Osaka, JP
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOBA JAPANESE FRIED NOODLES

(531) 28.03.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kluski, makarony, kluski błyskawiczne, kluski 
mrożone, kluski schłodzone, kluski suszone, oraz dania goto-
we zawierające (głównie) kluski.

(210) 514793 (220) 2020 06 16
(731) LIPCZYŃSKI PIOTR TOPLEE, Kiekrz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPLEE PIOTR LIPCZYŃSKI

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien-
ne, 17 arkusze polietylenowe do nakładania na szkielety 
konstrukcji ogrodniczych, arkusze polietylenowe do małych 
półokrągłych szklarni, arkusze z powlekanego polietylenu, 
na którym można drukować, folie polietylenowe [inne niż 
do zawijania lub pakowania], materiały izolacyjne wykonane 
z pianki polietylenowej, polietylen do osłaniania nasion, poli-
etylen do osłaniania roślin, polietylen do przykrywania pod-
łoża, wytłaczane arkusze polietylenowe do budowy małych 
półokrągłych szklarni, wytłaczane arkusze polietylenowe 
do budowy małych tuneli ogrodniczych, wytłaczane arku-
sze polietylenowe do budowy szklarni, wytłaczane arkusze 
polietylenowe o wysokiej przepuszczalności światła [inne 
niż do pakowania], 19 niemetalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne.

(210) 514794 (220) 2020 06 16
(731) LIPCZYŃSKI PIOTR TOPLEE, Kiekrz
(540) (znak słowny)
(540) TOPLEE
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, 17 polietylenowe arkusze izolacyjne, polietylen 
do osłaniania roślin, polietylen do osłaniania nasion, poliety-
len do przykrywania podłoża, wytłaczane arkusze polietyle-

nowe do budowy szklarni, materiały izolacyjne wykonane 
z pianki polietylenowej, arkusze z powlekanego polietylenu, 
na którym można drukować, wytłaczane arkusze polietyle-
nowe do budowy małych tuneli ogrodniczych, wytłaczane 
arkusze polietylenowe do budowy małych półokrągłych 
szklarni, wytłaczane arkusze polietylenowe o wysokiej prze-
puszczalności światła [inne niż do pakowania], folie poliety-
lenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], arkusze po-
lietylenowe do małych półokrągłych szklarni, 19 materiały 
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe.

(210) 514799 (220) 2020 06 16
(731) NIZIO MARTA LOGOMOTYWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABC LOGOMOTYWA

(531) 01.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15, 18.01.12
(510), (511) 9 e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, publikacje elektroniczne, książki elektroniczne 
do pobrania, 16 materiały edukacyjne i instruktażowe, książki 
edukacyjne, 28 zabawki edukacyjne, gry karciane, gry me-
mory [gry pamięciowe], gry planszowe, gry, 41 prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], nauczanie wyrównawcze w zakresie 
mowy, organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
przekazywanie know-how [szkolenia], usługi w zakresie szko-
lenia nauczycieli, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], udzielanie informa-
cji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, 44 terapia mowy i słuchu, terapia 
mowy, usługi w zakresie terapii mowy, usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej.

(210) 514802 (220) 2020 06 17
(731) PUKACZ RAFAŁ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Slice of Heaven
(510), (511) 30 sosy do pizzy, przyprawy do pizzy, spody 
do pizzy, spaghetti, bagietki, sosy do sałatek, kawa, herbata, 
pizza, świeża pizza, makarony, nadziewany makaron, posiłki 
składające się głównie z makaronów, potrawy z makaronu, 
przekąski składające się głównie z makaronu, wypieki, wy-
roby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta lodowe, desery 
lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], jadalne lody owocowe, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, przyprawy, słone sosy, sosy, sosy 
[przyprawy], lasagne, pizze mrożone, 43 bary, bary przeką-
skowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafe-
teriach szybkiej obsługi, dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków: katering obejmujący żywność i napoje dla insty-
tucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, ka-
tering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlo-
we, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, re-
stauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia 
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, 
usługi barów typu fast-food na wynos, usługi barowe, usługi 
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cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi katerin-
gowe obwoźne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmo-
wych, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, 
usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi świadczone 
przez bary bistro, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie 
za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, kawiar-
nia, usługi kawiarni.

(210) 514804 (220) 2020 06 16
(731) AGENCJA CELNA PPKS W SIERADZU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENCJA CELNA PPKS Sieradz

(531) 26.04.18, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakre-
sie ceł, 39 informacja o składowaniu, informacja o transpor-
cie, logistyka transportu, składowanie towarów, spedycja, 
transport.

(210) 514805 (220) 2020 06 17
(731) AUTOMATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
edukacji i szkoleń, platformy oprogramowania komputero-
wego w zakresie edukacji i szkoleń, aplikacje mobilne w za-
kresie edukacji i szkoleń, serwery w chmurze, oprogramowa-
nie do przetwarzania w chmurze.

(210) 514815 (220) 2020 06 16
(731) SKANSKA PROPERTY POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
wynajem powierzchni reklamowej na stronach interneto-
wych, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu rekla-

mowego i powierzchni reklamowych, usługi reklamowe do-
tyczące nieruchomości, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, udostępnianie informacji za pośrednictwem 
strony internetowej, mianowicie informacji na temat usług 
zarządzania transportem, usług współdzielenia i wypożycza-
nia lub wynajmu środków transportu oraz informacji doty-
czących planowania, koordynacji i śledzenia transportu osób 
i środków transportu, badania rynku i badania marketingowe, 
usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi 
baz danych i archiwów, mianowicie usługi w zakresie groma-
dzenia, przechowywania, systematyzacji i udostępniania da-
nych i informacji na rzecz osób trzecich, usługi prenumeraty 
czasopism, usługi prenumeraty czasopism elektronicznych, 
organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, re-
jestracja użytkowników kart sim, usługi w zakresie zamówień 
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, usługi aranżacji wystaw sklepo-
wych obejmujące montaż wyposażenia, usługi sklepów 
detalicznych związanych z żywnością i napojami, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi deweloperskie dotyczące realizacji budowy i zago-
spodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i niemieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlanych, usługi w zakresie funkcji generalnego wyko-
nawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projek-
tami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania 
inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia 
placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usłu-
gi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 
naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, 
39 transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem, usługi transportu pasażerskiego drogą 
lądową, transport pasażerów i ich bagażu, usługi w zakresie 
rezerwacji podróży i środków transportu, usługi pośrednic-
twa transportowego, transport pojazdami napędzanymi 
przez człowieka, transport dwukołowymi pojazdami mecha-
nicznymi, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi 
w zakresie organizowania transportu, udostępnianie danych 
związanych z metodami transportu, obsługa stacji używa-
nych do celów transportowych, usługi pośrednictwa trans-
portowego, organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, wynajem i wypo-
życzanie środków transportu, wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek do magazynowania i transportu, skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie transportu, rezerwowa-
nie transportu za pośrednictwem światowych sieci kompu-
terowych, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu 
za pomocą środków elektronicznych, parkowanie i przecho-
wywanie pojazdów, usługi udostępniania miejsc parkingo-
wych, pakowanie, składowanie i przeładowywanie towarów, 
usługi magazynowe, nadawanie, odbieranie, magazynowa-
nie i dostarczanie paczek, usługi kurierskie, dostarczanie ga-
zet, udzielanie informacji związanych z dostarczaniem doku-
mentów, listów i paczek, kolportaż prasy.



Nr  ZT32/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

(210) 514826 (220) 2020 06 17
(731) BGW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań 
(540) (znak słowny)
(540) JAN
(510), (511) 5 aseptyki, bakteriobójcze środki, środki dezyn-
fekcyjne do celów higienicznych.

(210) 514848 (220) 2020 06 17
(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC., Sharjah, AE
(540) (znak słowny)
(540) QUANTA
(510), (511) 30 czekolada, ciastka i ciasteczka, ciasta, lody, 
masła, kremy i pasty orzechowe do smarowania, masła, kre-
my i pasty czekoladowe do smarowania, batoniki zbożowe, 
desery lodowe, wyroby cukiernicze.

(210) 514849 (220) 2020 06 18
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blu ENERGY DRINK

(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, woda mine-
ralna, napoje izotoniczne, napoje owocowe.

(210) 514859 (220) 2020 06 18
(731) ITALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ITALUX
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, opra-
wy, obudowy i osłony do oświetlenia, elektryczne instala-
cje oświetleniowe, stelaże do abażurów, abażury do lamp, 
osłony do lamp, szkła do lamp, zawieszenia do lamp, lam-
py oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] 
do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, oprawy oświetleniowe 
sufitowe, żarówki oświetleniowe, oprawki do lamp, reflekto-
ry oświetleniowe, rury oświetleniowe, latarnie, oświetlenie 
bezpieczeństwa, lampki biurkowe, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oprawy, obudowy 
i osłony do oświetlenia, elektryczne instalacje oświetleniowe, 
stelaże do abażurów, abażury do lamp, osłony do lamp, szkła 
do lamp, zawieszenia do lamp, lampy oświetleniowe, rurowe 
lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, oświetlenie 
sufitowe, oprawy oświetleniowe sufitowe, żarówki oświe-
tleniowe, oprawki do lamp, reflektory oświetleniowe, rury 
oświetleniowe, latarnie, oświetlenie bezpieczeństwa, lampki 
biurkowe.

(210) 514872 (220) 2020 06 18
(731) KAŹMIERCZAK ALBERT, Czarnożyły
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.01, 04.01.99, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 514873 (220) 2020 06 18
(731) KAŹMIERCZAK ALBERT, Czarnożyły
(540) (znak słowny)
(540) Tittle&Tuttle
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 514874 (220) 2020 06 18
(731) 9D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2modern

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 sufitowe lampy wiszące, stojące lampy, lampy 
wiszące, lampy stojące, lampy stołowe, lampy ścienne, lampy 
podłogowe, lampy biurkowe, 20 meble domowe, biurowe 
i ogrodowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże-
niem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświe-
tleniem, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami.

(210) 514875 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTI - ZADANIOWY PEŁNOZIARNISTY BATON  

90 KCAL PROMIENIE Słońca MUSLI BREAK x2 
LEKKI I CHRUPIĄCY Z ORZECHAMI I MIODEM JEDZ 
JAK CHCESZ: SOLO, POKRUSZONY Z JOGURTEM 
A NAWET Z TWAROŻKIEM!
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 05.07.06, 05.03.14, 26.01.01
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, artykuły spożywcze dla 
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczne wyroby cu-
kiernicze przystosowane do celów medycznych, odżyw-
cze suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, żywność dla diet medycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 30 batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, 
chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, ciastka owsiane, czipsy 
na bazie zbóż, gotowe przekąski na bazie zbóż, krakersy 
z preparatów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, prze-
kąski składające się głównie ze zboża, przekąski składają-
ce się z produktów zbożowych, przekąski sporządzone 
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, dania 
gotowe i wytrawne przekąski, batony zbożowe i energe-
tyczne, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część 
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodkie wyroby 
cukiernicze (nie dla celów medycznych), wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery.

(210) 514876 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTI - ZADANIOWY PEŁNOZIARNISTY BATON 

90 KCAL PROMIENIE Słońca MUSLI BREAK x2 
LEKKI I CHRUPIĄCY Z OWOCAMI JEDZ JAK LUBISZ: 
SOLO, POKRUSZONY Z JOGURTEM A NAWET 
Z TWAROŻKIEM!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.08, 05.07.09, 26.01.01, 26.01.18, 
26.04.02, 01.01.01, 01.01.02, 26.03.02, 26.03.15, 26.03.18, 
27.07.01, 26.11.02, 26.11.09, 25.01.15

(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, artykuły spożywcze dla 
diabetyków [specjalnie wyprodukowane], dietetyczna 
żywność do celów medycznych, dietetyczne wyroby cu-
kiernicze przystosowane do celów medycznych, odżyw-
cze suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, żywność dla diet medycznych, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 30 batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, 
chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, ciastka owsiane, czipsy 

na bazie zbóż, gotowe przekąski na bazie zbóż, krakersy 
z preparatów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, prze-
kąski składające się głównie ze zboża, przekąski składają-
ce się z produktów zbożowych, przekąski sporządzone 
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, dania 
gotowe i wytrawne przekąski, batony zbożowe i energe-
tyczne, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część 
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodkie wyroby 
cukiernicze (nie dla celów medycznych), wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery.

(210) 514877 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN MILK 

CHOCOLATE

(531) 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.14, 08.01.19, 
08.01.22, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.07.06, 21.03.25, 
25.01.15

(510), (511) 30 nielecznicze słodycze do zastosowania jako 
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodkie 
wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), wypieki, 
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka w polewie o smaku 
czekoladowym, herbatniki w polewie czekoladowej, wy-
roby cukiernicze z mąki, nielecznicze mączne wyroby cu-
kiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze 
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, produkty na ba-
zie czekolady, przekąski składające się głównie z wyrobów 
cukierniczych, wyroby cukiernicze w polewie czekolado-
wej, batoniki z polewą czekoladową, przekąski wytwarzane 
z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, cukierki czekoladowe, dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby 
cukiernicze], pralinki, wyroby cukiernicze z czekolady.

(210) 514878 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN WHITE 
CHOCOLATE & CINAMON

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.05.01, 
01.05.25, 01.07.01, 01.07.22, 02.01.15, 02.01.17, 02.01.23, 
02.01.30, 08.01.19, 08.01.22, 25.01.15

(510), (511) 30 nielecznicze słodycze do zastosowania jako 
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodkie wy-
roby cukiernicze (nie dla celów medycznych), wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, 
herbatniki w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze 
z mąki, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, produkty na bazie czekolady, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, batoniki z polewą cze-
koladową, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, cukierki czekoladowe, drażetki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki, wyroby 
cukiernicze z czekolady.

(210) 514879 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN WHITE 

CHOCOLATE

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.15.11, 18.05.06, 02.01.15, 
02.01.23, 02.01.30, 25.01.15, 08.01.19, 08.01.22, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 30 nielecznicze słodycze do zastosowania jako 
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodkie wy-
roby cukiernicze (nie dla celów medycznych), wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, 
herbatniki w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze 
z mąki, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, produkty na bazie czekolady, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, batoniki z polewą cze-
koladową, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, cukierki czekoladowe, drażetki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki, wyroby 
cukiernicze z czekolady.

(210) 514880 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN MILK 

CHOCOLATE & CARAMEL FLAVOUR

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 
01.01.15, 01.05.24, 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 08.01.19, 
08.01.22, 21.03.15

(510), (511) 30 nielecznicze słodycze do zastosowania jako 
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodkie wy-
roby cukiernicze (nie dla celów medycznych), wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, 
herbatniki w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze 
z mąki, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, produkty na bazie czekolady, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, batoniki z polewą cze-
koladową, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, cukierki czekoladowe, drażetki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki, wyroby 
cukiernicze z czekolady.
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(210) 514881 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN DARK 

CHOCOLATE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.05.24, 
25.01.15, 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 08.01.19, 08.01.22, 
24.07.01, 24.07.23

(510), (511) 30 nielecznicze słodycze do zastosowania jako 
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, słodkie wy-
roby cukiernicze (nie dla celów medycznych), wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, 
herbatniki w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze 
z mąki, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze za-
wierające czekoladę, produkty na bazie czekolady, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, batoniki z polewą cze-
koladową, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwa-
rzane z produktów zbożowych, gotowe przekąski na bazie 
zbóż, cukierki czekoladowe, drażetki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pralinki, wyroby 
cukiernicze z czekolady.

(210) 514882 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA DROGĘ MIGDAŁY W BIAŁEJ BELGIJSKIEJ 

CZEKOLADZIE O SMAKU Z TIRAMISU UNIQUE 
CHOCOLATE COLLECTION PROMIENIE Słońca 
SPECIALITE www.promienieslonca.pl Bakalie i więcej.

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.19, 08.01.22, 05.07.01, 05.07.06, 
26.01.05, 26.01.18, 26.01.21, 25.01.15, 26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 30 migdały w polewie czekoladowej, bakalie 
w polewie czekoladowej.

(210) 514883 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA DROGĘ MIGDAŁY W MLECZNEJ BELGIJSKIEJ 

CZEKOLADZIE Z CYNAMONEM UNIQUE CHOCOLATE 
COLLECTION PROMIENIE Słońca SPECIALITE  
www.promienieslonca.pl Bakalie i więcej.

(531) 05.07.01, 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 25.01.15, 26.01.05, 
26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 migdały w polewie czekoladowej, bakalie 
w polewie czekoladowej.

(210) 514884 (220) 2020 06 18
(731) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA DROGĘ MIGDAŁY W BIAŁEJ BELGIJSKIEJ 

CZEKOLADZIE Z ZIELONĄ HERBATĄ UNIQUE 
CHOCOLATE COLLECTION PROMIENIE Słońca 
SPECIALITE www.promienieslonca.pl Bakalie i więcej.

(531) 05.07.01, 05.07.06, 08.01.19, 08.01.22, 05.03.13, 05.03.16, 
25.01.15, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.02, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 migdały w polewie czekoladowej, bakalie 
w polewie czekoladowej.

(210) 514886 (220) 2020 06 18
(731) PARZYSZEK DARIUSZ DARIUSZ DESIGN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) A W

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 14 przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na bi-
żuterię i pudełka na zegarki.

(210) 514890 (220) 2020 06 19
(731) NARKIEWICZ PAWEŁ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaturaIT

(531) 27.05.01, 29.01.04, 24.17.02, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.11, 
26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12

(510), (511) 41 edukacja, edukacja [nauczanie], edukacja on-
-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, 42 platforma jako usługa [PaaS].

(210) 514899 (220) 2020 06 19
(731) CZECH AGNIESZKA J.A.S., Międzyrzecze Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAS Medical

(531) 02.09.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, odzież, nakrycia głowy i obu-
wie, aparaty i podpory do celów medycznych, odzież, nakry-
cia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiające 
przemieszczanie się, aparatura do zabiegów fizjoterapeu-
tycznych, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne.

(210) 514902 (220) 2020 06 19
(731) RAJ MICHAŁ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracownia Restrukturyzacji

(531) 26.04.06, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo han-

dlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, 36 doradztwo w sprawach 
finansowych, restrukturyzacja długów, usługi związane 
z upadłością, 45 usługi informacji prawnej, usługi prawne, 
usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi 
w zakresie pomocy prawnej, usługi wsparcia prawnego.

(210) 514905 (220) 2020 06 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowny)
(540) DIETETTO
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność 
przystosowana dla niemowląt, artykuły spożywcze dla dia-
betyków [specjalnie wyprodukowane], produkty dietetycz-
ne do celów medycznych, pokarmy dietetyczne używane 
w żywieniu klinicznym, 29 przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, 
owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
gotowe dania warzywne, głęboko mrożone dania warzyw-
ne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, głębo-
ko mrożone dania składające się głównie z mięsa, głęboko 
mrożone dania składające się głównie z ryb, gotowe dania 
składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się 
głównie z owoców morza, głęboko mrożone dania składają-
ce się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się 
głównie z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się 
głównie z mięczaków, 30 dania gotowe zawierające maka-
ron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, dania gotowe zawierające ziarna przetworzone i skrobię, 
głęboko mrożone dania zawierające ziarna przetworzone 
i skrobię, sosy [przyprawy], przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), majonez, keczup, musztarda.

(210) 514906 (220) 2020 06 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETETTO

(531) 05.09.24, 05.07.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność 
przystosowana dla niemowląt, artykuły spożywcze dla dia-
betyków [specjalnie wyprodukowane], produkty dietetycz-
ne do celów medycznych, pokarmy dietetyczne używane 
w żywieniu klinicznym, 29 przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, 
owoce morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), 
gotowe dania warzywne, głęboko mrożone dania warzyw-
ne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, głębo-
ko mrożone dania składające się głównie z mięsa, głęboko 
mrożone dania składające się głównie z ryb, gotowe dania 
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składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się 
głównie z owoców morza, głęboko mrożone dania składają-
ce się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się 
głównie z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się 
głównie z mięczaków, 30 dania gotowe zawierające maka-
ron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, dania gotowe zawierające ziarna przetworzone i skrobię, 
głęboko mrożone dania zawierające ziarna przetworzone 
i skrobię, sosy [przyprawy], przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), majonez, keczup, musztarda.

(210) 514907 (220) 2020 06 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIEŁBASA PRADAWNA

(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.

(210) 514908 (220) 2020 06 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE NIK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYNKA PRADAWNA

(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.02
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny.

(210) 514909 (220) 2020 06 19
(731) CATANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Massimo Contti
(510), (511) 18 torebki, torebki skórzane, torebki damskie, to-
rebki męskie, torebki wieczorowe, małe torebki kopertówki, 
torebki na ramię, torebki wykonane ze skóry, torebki, port-
monetki, portfele, torebki - kuferki, torebki wykonane z imita-
cji skóry, stylowe torebki, torebki bez rączki, 25 odzież, odzież 
męska, odzież damska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca.

(210) 514910 (220) 2020 06 19
(731) CATANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.02.01, 27.05.21
(510), (511) 18 torebki, torebki skórzane, torebki damskie, to-
rebki męskie, torebki wieczorowe, małe torebki kopertówki, 
torebki na ramię, torebki wykonane ze skóry, torebki, port-
monetki, portfele, torebki - kuferki, torebki wykonane z imita-
cji skóry, stylowe torebki, torebki bez rączki, 25 odzież, odzież 
męska, odzież damska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca.

(210) 514911 (220) 2020 06 19
(731) LENA - NGUYEN THI HUONG, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lena Fashion

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy.

(210) 514912 (220) 2020 06 19
(731) LENA - NGUYEN THI HUONG, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Passions Fashion

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy.

(210) 514914 (220) 2020 06 19
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) HLT
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
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(210) 514915 (220) 2020 06 19
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) SAAT PICO
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(210) 514916 (220) 2020 06 19
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) CHAUFFE MICRO
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, 
papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papie-
rosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, ustniki do papierosów, fajki tytoniowe, cygaret-
ki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(210) 514917 (220) 2020 06 19
(731) ŁABA ADAM SPORTPRISE, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sportprise

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 28 ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, 
maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, ta-
śmy do ćwiczeń, sztangi do podnoszenia ciężarów, artykuły 
i sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, artykuły gimna-
styczne, artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły sporto-
we, gry sportowe, piłki do ćwiczeń, piłki do sportów rakie-
towych, piłki gimnastyczne, platformy do ćwiczeń, rękawice 
bokserskie, skakanki, sprzęt do treningów sportowych, torby 
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego.

(210) 514918 (220) 2020 06 19
(731) ŁUCKA TOMASZ FANTI.PL, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) odbioromat
(510), (511) 6 metalowe skrzynki z zamknięciami, metalowe 
skrzynki z zamknięciami służące do przechowywania i wyda-
wania przesyłek, 9 komputerowe urządzenia sterujące, elek-
troniczne urządzenia sterujące, programowalne urządzenia 
sterujące, urządzenie nadawczo-odbiorcze, urządzenia elek-
troniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmo-
wania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz czę-
ści do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe 
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za po-
średnictwem sms lub Internetu.

(210) 514930 (220) 2020 06 19
(731) INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś k/Włocławka
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) iP instalprojekt niezawodny

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 grzejniki, elementy grzejne, urządzenia 
grzewcze, domowe grzejniki, grzejniki do pomieszczeń, 
grzejniki centralnego ogrzewania, grzejniki panelowe, su-
szarki i grzałki elektryczne, zawory i inny osprzęt do grzej-
ników i suszarek nie zawarty w innych klasach, kotły grzew-
cze, paleniska, piece, kolektory słoneczne, bojlery, rekupe-
ratory i zasobniki ciepła, 35 reklama i usługi reklamowe, 
usługi marketingowe, marketing internetowy, usługi w za-
kresie marketingu cyfrowego, przetwarzanie i analiza da-
nych biznesowych, reklama w czasie rzeczywistym w sieci 
informatycznej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
także za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
urządzenia grzewcze, domowe grzejniki, grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do pomieszczeń, elektrycz-
ne suszarki do prania, zawory i głowice metalowe i nieme-
talowe, półki, wieszaki, ekrany grzejników, kotły grzewcze, 
paleniska, piece, kolektory słoneczne, bojlery, wymienniki, 
rekuperatory i zasobniki ciepła.

(210) 514931 (220) 2020 06 19
(731) CERAMIKA WOJTASZEK SPÓŁKA JAWNA, Tułowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLLAS

(531) 26.01.03, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 systemy zraszające do nawadniania, urzą-
dzenia nawadniające do celów ogrodniczych, urządzenia 
do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, automa-
tyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnic-
twie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadnia-
nia w rolnictwie, instalacje automatyczne nawadniające 
do użytku w rolnictwie, urządzenia nawadniające [auto-
matyczne] do stosowania w ogrodzie, instalacje automa-
tyczne nawadniające do użytku w ogrodnictwie, zraszacze 
[automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, 
systemy nawadniania kropelkowego, instalacje do dystry-
bucji wody, rolnicze urządzenia nawadniające, 21 naczynia 
ceramiczne, ozdoby ceramiczne, misy ceramiczne, donice 
ceramiczne, ozdobne donice ceramiczne, kubki wykonane 
z ceramiki, donice do roślin, doniczki do roślin, stojaki do ro-
ślin, kosze na rośliny, misy na rośliny, pojemniki do przesa-
dzania roślin, strzykawki na wodę do opryskiwania roślin, 
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, wazony, 35 usłu-
gi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi 
sprzedaży hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
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w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: systemy zrasza-
jące do nawadniania, urządzenia nawadniające do celów 
ogrodniczych, urządzenia do nawadniania do zastoso-
wania w rolnictwie, automatyczne urządzenia zraszające 
do nawadniania w ogrodnictwie, automatyczne urządzenia 
zraszające do nawadniania w rolnictwie, instalacje automa-
tyczne nawadniające do użytku w rolnictwie, urządzenia 
nawadniające [automatyczne] do stosowania w ogrodzie, 
instalacje automatyczne nawadniające do użytku w ogrod-
nictwie, zraszacze [automatyczne instalacje] do nawadnia-
nia kwiatów i roślin, systemy nawadniania kropelkowego, 
instalacje do dystrybucji wody, rolnicze urządzenia nawad-
niające, naczynia ceramiczne, ozdoby ceramiczne, misy 
ceramiczne, donice ceramiczne, ozdobne donice ceramicz-
ne, kubki wykonane z ceramiki, donice do roślin, doniczki 
do roślin, stojaki do roślin, kosze na rośliny, misy na rośli-
ny, pojemniki do przesadzania roślin, strzykawki na wodę 
do opryskiwania roślin, zraszacze do podlewania kwiatów 
i roślin, wazony.

(210) 514937 (220) 2020 06 20
(731) BERLIŃSKI ARKADIUSZ PRODIG TECH,  

Międzybrodzie Bialskie
(540) (znak słowny)
(540) GL-MAG
(510), (511) 9 mierniki dynamometryczne, mierniki elektro-
niczne, mierniki mikrometrowe, czujniki pomiarowe, elek-
tromagnetyczne czujniki pomiarowe, elektroniczne czujniki 
pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, optyczne 
elementy pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, po-
miarowe (przyrządy -), pomiarowe (urządzenia -), przetworni-
ki pomiarowe, przyrządy pomiarowe, przyrządy pomiarowe 
czujnikowe, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, 
urządzenia pomiarowe, urządzenia pomiarowe do narzędzi, 
urządzenia pomiarowe elektryczne, mierniki grubości lakie-
ru, magnetyczne mierniki grubości lakieru, testery grubości 
lakieru, magnetyczne testery grubości lakieru.

(210) 514947 (220) 2020 06 21
(731) APONTE LARA CAMILO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colombian Seeds Co.

(531) 06.01.04, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 31 nasiona.

(210) 514949 (220) 2020 06 21
(731) WAJDA MARIA INGENI SOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 3 BEES

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie, edukacja 
[nauczanie], nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie 
wspomagane komputerowo, nauczanie muzyki za pomocą 
kursów korespondencyjnych, przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], szkolenia 
biznesowe, szkolenia edukacyjne, prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia dla 
personelu, szkolenia w dziedzinie biznesu, przekazywanie 
know-how [szkolenia], szkolenia z zakresu public relations, 
szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w za-
kresie możliwości zatrudnienia, usługi szkolenia pielęgniarek 
i pielęgniarzy, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia dla lekarzy, usługi 
szkolenia dla personelu medycznego.

(210) 514954 (220) 2020 06 22
(731) POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA

(531) 03.07.05, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, aktualizacja informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza 
danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalno-
ści gospodarczej, analiza położenia (stanu) firmy, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
gromadzenie danych, przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i zarządzanie nimi, gromadzenie statystyk w zakresie 
działalności gospodarczej, gromadzenie informacji w reje-
strach komputerowych, gromadzenie i systematyzowanie 
informacji w komputerowych bazach danych, wydolność 
przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie -), 36 analizy danych 
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finansowych, dostarczanie informacji finansowych za po-
mocą komputerowej bazy danych, gromadzenie informacji 
finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony 
internetowej.

(210) 514976 (220) 2020 06 19
(731) ARTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 maski do nurkowania, fajki do nurkowania, 
gogle do pływania, okularki do pływania, 12 pojazdy, rowe-
ry, rowerki biegowe, hulajnogi, 28 artykuły gimnastyczne 
i sportowe, piłki do gier, hulajnogi, deskorolki, łyżworolki, ra-
kiety do gry, lotki do gry, płetwy do pływania, zabawki.

(210) 514983 (220) 2020 06 19
(731) KASPRZYK ARTUR MACIEJ, Borkowice
(540) (znak słowny)
(540) NATRULY
(510), (511) 3  kosmetyk naturalny, 5  suplement diety.

(210) 514986 (220) 2020 06 22
(731) AVERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVERTO AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.10
(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy fi-
nansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w zakresie długów, informacje finansowe, inwestycje finan-
sowe, inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informa-
cji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usłu-
gi badań dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi 
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie finansami, 
45 badania prawne, badanie przeszłości osób, mediacje, 
otwieranie zamków zabezpieczających, poszukiwania gene-
alogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, usługi pomocy 
w sprawach spornych, udzielanie licencji (usługi prawne) 
w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, 
usługi detektywistyczne, usługi monitorowania prawnego, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi w zakresie ochrony.

(210) 514987 (220) 2020 06 22
(731) AVERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) AVERTO
(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy fi-
nansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w zakresie długów, informacje finansowe, inwestycje finan-
sowe, inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe, transfer 
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informa-
cji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usłu-
gi badan dotyczących finansów, usługi finansowania, usługi 
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, zarządzanie finansami, 
45 badania prawne, badanie przeszłości osób, mediacje, 
otwieranie zamków zabezpieczających, poszukiwania gene-
alogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, usługi pomocy 
w sprawach spornych, udzielanie licencji (usługi prawne) 
w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, 
usługi detektywistyczne, usługi monitorowania prawnego, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi w zakresie ochrony.

(210) 514988 (220) 2020 06 22
(731) CYTRYŃSKI MARIUSZ ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE 

I PCV, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) ALUX
(510), (511) 6 drzwi i okna metalowe, profile metalowe 
okienne i drzwiowe, metalowe witryny sklepowe, szklane 
zabudowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w me-
talowych profilach, metalowe okna dachowe, metalowe 
okna świetlikowe, metalowe osłony okienne, urządzenia 
do otwierania i zamykania drzwi i okien, metalowe blokady 
do zamków na oknach, kratki wentylacyjne do montowania 
w oknach, metalowe kraty na okna, rolety metalowe, ognio-
odporne drzwi i okna metalowe, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, w tym niemetalowe okna i drzwi, profile nie-
metalowe dla budownictwa, profile niemetalowe okienne 
i drzwiowe, niemetalowe witryny sklepowe, szklane zabu-
dowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w niemetalo-
wych profilach szkło budowlane, szklane drzwi i okna, okna 
żaluzjowe niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, kra-
ty na okna niemetalowe, niemetalowe osłony okienne, okła-
dziny niemetalowe na okna, niemetalowe okna świetlikowe, 
niemetalowe okna dachowe, rolety niemetalowe, ognio-
odporne drzwi i okna niemetalowe, oszklenie posiadające 
właściwości ognioodporne, 37 usługi naprawy drzwi, okien, 
witryn sklepowych, szklanych zabudów tarasów, balkonów, 
holi i przedsionków, naprawa żaluzji, rolet, okuć do drzwi 
i okuć okiennych, montaż drzwi, okien, witryn sklepowych, 
szklanych zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków, 
montaż folii okiennych, żaluzji okiennych, okuć do drzwi, 
okuć okiennych, żaluzji i rolet.

(210) 514993 (220) 2020 06 22
(731) TYBURC KRZYSZTOF, Gałków Mały
(540) (znak słowny)
(540) Lódlove
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, bato-
ny lodowe, ciasta lodowe, desery lodowe, desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne lody owo-
cowe, jogurt mrożony [lody spożywczej, jogurt mrożony 
(mrożone wyroby cukiernicze), lizaki lodowe, lizaki lodowe 
o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, liza-
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ki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, 
lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody aromatyzowane 
alkoholem, lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody 
jako główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czeko-
ladowym, lody owocowe: lody owocowe w postaci bato-
nów, lody spożywcze, lody truflowe, lody typu sandwich, 
lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne o smaku 
owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody 
z owocami, lody zawierające czekoladę, mrożone ciasta jo-
gurtowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone 
torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, 
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje z lo-
dów, owocowe lody, produkty lodowe na bazie soi, słody-
cze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, sorbety, 
sorbety aromatyzowane alkoholem, sorbety [lody], sorbety 
[lody wodne], sorbety [wodne lody], spożywcze (lody -), 
substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi, tort lodo-
wy, wegańskie lody, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla 
celów medycznych), wyroby cukiernicze mrożone, wyroby 
cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, babki 
nasycane syropem, z aromatem rumowym [savarin], bakla-
va, batony z orzechów w karmelu, bezy, biszkopty parzone 
(fagao), brioszki (drożdżowe bułeczki), brownie [ciastka cze-
koladowe], bułeczki chrupkie, bułeczki z kremem, bułeczki 
z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułki chrupiące, chińskie 
ciasteczka księżycowe, chrupiące ciastka z kremem (profite-
role), churros [hiszpańskie pączki], ciasta, ciasta czekoladowe, 
ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, 
ciasta mrożone, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta [słodkie 
lub słone], ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, 
ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, cia-
sta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream pie], cia-
sta z melasą, ciasta zawierające mięso, ciasteczka, ciasteczka 
maślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka z wróżbą, ciastka, 
ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka na paty-
ku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku 
czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto mig-
dałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dże-
mem z fasoli (monaka), ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, 
cienkie ciasto bazowe do tart, crème brûlées [przypalony 
krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka ma-
ślane, eklerki, gotowane na parze ciastka w stylu japońskim 
(mushi-gashi), gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francu-
skiego, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe spody 
do ciast, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki 
do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane 
czekoladą, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit-
-beurre, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbat-
niki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane 
polewą czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, her-
batniki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki 
o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia 
przez ludzi, holenderski piernik imbirowy (taai taai), jadalne 
wafle, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, kawałki ciast, 
kremy bawarskie, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka 
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, 
kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, kruche 
ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, kruche 
ciastka maślane z polewą czekoladową, kruche ciasto, kruche 
rurki (chińska przekąska), kurtoszkalacze [ciasta kominowe], 
lukrowane biszkopty, lukrowane ciasta z owocami, lukrowa-
ne ciasto, makaroniki (ciastka), makaroniki kokosowe, magda-
lenki, makaroniki [wyroby cukiernicze], mieszanki na ciastka, 
mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby piekarnicze, muszelki 
z ciasta, naleśniki [cienkie], napoleonki, nieupieczone ciasto 
bez nadzienia, pączki, pasty czekoladowe, pierniczki, pier-

nik, placki, placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, placki 
z borówkami, podłużne biszkopty [ciastka], precle pokryte 
czekoladą, precle polane czekoladą, przekąski w postaci ciast 
owocowych, ptifurki [ciasteczka], puddingi bożonarodzenio-
we [tradycyjna angielska potrawa], rogaliki, rożki do lodów, 
rurki waflowe [ciastka], sernik, serniki, słodkie bułeczki typu 
muffin, słodkie drożdżowe bułki duńskie, słodkie herbat-
niki do spożycia przez ludzi, smażone ciasteczka: smażone 
ciasteczka (karintoh), spody do tarty, świeże placki [ciasta], 
szarlotka, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub słone), tarty 
z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard, tarty z melasą, 
tarty (z owocami), tarty z polewą, torty truskawkowe, vol-
-au-vents (danie z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego 
z nadzieniem), wafelki, wafelki [artykuły spożywcze], wafelki 
do lodów (w kształcie stożka), wafelki w polewie czekolado-
wej, wafle czekoladowe, wiedeńskie wypieki, wyroby ciast-
karskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, 
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, 
wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby pie-
karnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy.

(210) 515004 (220) 2020 06 22
(731) WITKOWSKA MAŁGORZATA GOTRA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOTRA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów de-
talicznych w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torebkami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torebkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kosmetyczkami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kosmetyczkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z termosami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z termosami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
duszkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chustami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chustami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z portfelami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kubkami termicznymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z kubkami termicznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z butelkami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z butelkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznikami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z ręcznikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paskami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paskami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z klamrami, usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z klamrami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z sejfami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z sejfami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kłódkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kłódka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem za-
bezpieczającym przed kradzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem zabezpieczającym przed kradzieżą, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z saszetkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z saszetkami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z plecakami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z plecakami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piórnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piórni-
kami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z gadżetami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z gadżetami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami dla dzieci, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami dla dzieci, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z butelkami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z butelkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z klockami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z klockami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z deskorolkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z de-
skorolkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oku-
larami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z okularami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami elek-
trycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazda-
mi elektrycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z brelokami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z brelo-
kami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do sportu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami do sportu, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do uprawiania sportu, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do uprawiania sportu, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z rowerami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z rowerami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z czapkami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z czapkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z szalikami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z szalikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami biurowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami biurowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami szkolnymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami szkolnymi.

(210) 515005 (220) 2020 06 22
(731) WITKOWSKA MAŁGORZATA GOTRA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GOTRA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów de-
talicznych w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torebkami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torebkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z kosmetyczkami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z kosmetyczkami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z poduszkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z termosami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z termosami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
duszkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chustami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chustami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z portfelami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z portfelami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kubkami termicznymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kubkami termicznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z butelkami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z butelkami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z ręcznikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ręcznikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
skami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paskami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z klamrami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z klamrami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z sejfami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z sejfami, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z kłódkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kłód-
kami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
zabezpieczającym przed kradzieżą, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem zabezpieczającym przed 
kradzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z saszet-
kami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z saszetkami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z piórnikami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z piórnikami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z gadżetami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z gadżetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami dla dzie-
ci, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami dla 
dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w związku z butelkami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z butelkami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z klockami, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z klockami, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z deskorolkami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z deskorolkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z okularami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z okularami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami elektrycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pojazdami elektrycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z brelokami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z brelokami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do sportu, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami do sportu, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do uprawiania sportu, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do upra-
wiania sportu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ro-
werami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z rowerami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czapkami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czapkami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z szalikami, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z szalikami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami biurowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami biurowymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami szkolnymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami szkolnymi.
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(210) 515006 (220) 2020 06 22
(731) STELMACHOWSKA MONIKA CHONO LULU, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) CHONOLULU
(510), (511) 24 kocyki dziecięce, ręczniki dla dzieci, baldachi-
my nad łóżeczka dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, 
koce do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła do łóżeczek 
dziecięcych, ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, osłony 
do łóżek dziecięcych [pościel], tkaniny tekstylne w belach 
do użytku w produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji odzieży sportowej, tkaniny powlekane do za-
stosowania w produkcji odzieży przeciwdeszczowej, tkaniny 
z włókien do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, 
materiały tekstylne w belach do użytku w produkcji odzieży 
ochronnej, materiały tekstylne w belach do produkcji odzie-
ży, materiały tekstylne tkane do produkcji artykułów odzie-
żowych, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla kobiet, 
tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, tka-
niny do użytku jako podszewki do odzieży, tkanina do użyt-
ku w produkcji toreb, tkaniny z włókien do użytku w pro-
dukcji podszewek do toreb, koce wełniane, koce jedwabne, 
koce bawełniane, koce dla niemowląt, koce piknikowe, koce 
na kanapę, jedwabne koce na łóżka, koce do użytku na wol-
nym powietrzu, tkaniny tekstylne do wyrobu koców, kocyki 
dla niemowląt [rożki], kocyki do owijania niemowląt, bieli-
zna pościelowa i koce, koce [podkłady] na materace, koce 
dla zwierząt domowych, poszewki na poduszki [poszwy 
na poduszki], poszwy na poduszki, pokrowce na poduszki, 
tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na po-
duszki, materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek 
na poduszki, wsypy (pokrowce na materace i poduszki), po-
szewki na poduszki do spania, materiały na poszewki na po-
duszki, papierowe poszewki na poduszkę, ozdobne po-
szewki na poduszki, materiały tkane do poduszek, poszewki 
na poduszki, prześcieradła, profilowane prześcieradła, prze-
ścieradła kąpielowe, prześcieradła z lambrekinem, ręczniki, 
prześcieradła na łóżka, prześcieradła z papieru, prześcieradła 
do wyścielania śpiworów, prześcieradła na łóżka z lambreki-
nem, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji prześcieradeł, 
prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone 
dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych], śpiworki 
dla niemowląt, bielizna pościelowa dla niemowląt, płótno 
do przewijania niemowląt, ręczniki [tekstylne] dla niemow-
ląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, pokrowce na krzesła, 
pokrowce na kanapy, pokrowce na termofory, narzuty (po-
krowce na meble), wsypy [pokrowce na materace], pokrow-
ce na deski klozetowe, dopasowane pokrowce na materace, 
pokrowce na fotele sako, pokrowce ochronne na siedzenia 
mebli, tekstylne pokrowce ochronne na meble, pokrowce 
i narzuty na meble, pokrowce z tkaniny na deski toaletowe, 
pokrowce do mebli z tworzyw sztucznych, pokrowce na me-
ble z tkanin niewyprofilowane, pokrowce na deski klozetowe 
z tekstyliów, tkanina do zastosowania w produkcji pokrow-
ców, ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, 
wymienne pokrowce ochronne na siedzenia mebli [narzuty], 
dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, dopa-
sowane pokrowce na deski toaletowe [z tkanin lub substy-
tutów tkanin], pokrowce na materace [inne niż dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych], śpiwory, śpiwory 
kempingowe, wkładki do śpiwora, śpiworki dla niemowląt, 
prześcieradła do wyścielania śpiworów, torby na śpiwory 
[specjalnie przystosowane], tkaniny pościelowe w formie śpi-
worów, śpiworki z kapturem dla niemowląt, worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, 25 buty dziecięce, spodnie 
dziecięce, odzież dziecięca, obuwie dla dzieci, koszulki dla 
dzieci, czepki damskie, dziecinne, majtki dziecięce [odzież], 

wyprawki dziecięce [odzież], pajacyki dla dzieci [odzież], na-
krycia głowy dla dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież 
dla małych dzieci, letnie ubranka dla dzieci, kostiumy kąpie-
lowe dla dzieci, odzież męska, damska i dziecięca, sukienki 
dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt 
i małych dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla 
niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych 
dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebie-
ranych, odzież, odzież codzienna, obuwie, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, ubranka do wózka [kombinezony 
niemowlęce], odzież niemowlęca, body niemowlęce, botki 
niemowlęce, sandały niemowlęce, bielizna dla niemowląt, 
obuwie dla niemowląt, buty dla niemowląt, powijaki dla 
niemowląt, majtki dla niemowląt, wyprawki dla niemowląt, 
odzież wierzchnia dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt [nie-
papierowe], dziane buty dla niemowląt, dolne części strojów 
niemowlęcych, buciki dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt 
z tworzyw sztucznych, pokrowce butów, inne niż do celów 
medycznych.

(210) 515044 (220) 2020 06 23
(731) POSPIECH JAROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Coreflon
(510), (511) 5 materiały do wszczepiania do sterowanej re-
generacji tkanek, 10 nici chirurgiczne.

(210) 515046 (220) 2020 06 23
(731) ANISEROWICZ MACIEJ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DNA DROGA NOWOCZESNEGO ARCHITEKTA

(531) 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe dotyczące programowa-
nia, kursy szkoleniowe on-line dotyczące programowania.

(210) 515047 (220) 2020 06 23
(731) OSOVSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OSOVSKI
(510), (511) 14 spinki do mankietów, spinki do krawatów, 
25 spodnie, spodnie wierzchnie, eleganckie spodnie, mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, koszule, 
koszule sportowe, tkane koszule, koszule zapinane, koszule 
eleganckie, koszule z kołnierzykiem, koszule do garniturów, 
koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule 
z długimi rękawami, koszule niezapięte pod szyją, koszule 
z krótkimi rękawami, komplety koszulek i spodenek, koszu-
le hawajskie z guzikami z przodu, apaszki, apaszki [chustki], 
chustki [apaszki], męskie apaszki, paski, paski tekstylne, paski 
[odzież], paski skórzane [odzież], krawaty, jedwabne krawaty, 
ascoty [krawaty], fulary [ozdobne krawaty], skarpety do ko-
stek, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], marynarki 
od garniturów, kamizelki, garnitury, garnitury damskie, gar-
nitury męskie, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, 
garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym 
stylu, 40 usługi krawieckie, usługi krawieckie [produkcja 
na zamówienie].
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(210) 515070 (220) 2020 06 23
(731) IZYDOREK-BRZOSKA ANNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ENDORWINA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami alkoholowymi, usługi w zakresie gromadzenia 
napojów alkoholowych w celu umożliwienia klientom wy-
godnego zapoznania się z ofertą i dokonania zakupu w skle-
pach detalicznych i hurtowniach, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z winem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
wina, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z winem, dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, 
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogo-
wej dalekodystansowej (zarówno poza granice jak i w kraju), 
usługi importowo-eksportowe w zakresie wina, 39 zwiedza-
nie turystyczne, usługi przewodników turystycznych, organi-
zacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek zagra-
nicznych i krajowych, organizacja wycieczek po winnicach, 
planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
i wycieczek jednodniowych, 43 winiarnie, usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 515080 (220) 2020 06 23
(731) SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD, Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) labonique

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki do skóry [kosmetyki], 
toniki do użytku kosmetycznego, produkty do makijażu 
do twarzy i ciała, preparaty do depilacji i złuszczania, prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji i leczenia skóry, kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji ciała i urody, 
kosmetyki w postaci kremów, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli i pod prysznic, preparaty kosmetyczne do włosów i skó-
ry głowy, produkty do makijażu, kosmetyki funkcjonalne, 
maski do twarzy, złuszczające środki oczyszczające, środki 
nawilżające do twarzy, nielecznicze środki myjące do higieny 
dla kobiet, kosmetyczne maseczki do twarzy, odświeżacze 
do skóry, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmety-
ki, preparaty kosmetyczne przeciw starzeniu się skóry, płatki 
oczyszczające nasączone kosmetykami, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, płyny do przemywania 
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, nielecznicze 
preparaty toaletowe, niemedyczne kremy dla dzieci, szam-
pony przeciw wypadaniu włosów, płyny do kuracji wzmac-
niających włosy, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, 
olejki do odżywiania włosów.

(210) 515092 (220) 2020 06 24
(731) BIG TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowny)
(540) BIGTOR ISO 60
(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
7 elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, 19 niemetalo-
we drzwi, bramy, okna i osłony okienne.

(210) 515095 (220) 2020 06 24
(731) VIVIA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) BUSIMOD
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, 
budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, drewno budow-
lane, elementy budowlane (Niemetalowe -) w postaci płyt, 
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty 
budowlane niemetalowe, 36 dostarczanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, organizowanie wynajmu mieszkań, timesha-
ring nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi 
w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z bu-
dynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie centrów han-
dlowych, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, za-
rządzanie gruntami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościa-
mi, zarządzanie portfelem nieruchomości, 37 budownic-
two, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 
wynajem sprzętu budowlanego, budowa biur, 42 badania 
w dziedzinie budownictwa, projektowanie budowlane, pra-
ce badawczo-rozwojowe nad produktami dla osób trzecich, 
opracowywanie projektów technicznych.

(210) 515099 (220) 2020 06 24
(731) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NowaKlasa.pl

(531) 24.01.03, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 ubezpieczenia.

(210) 515115 (220) 2020 06 24
(731) CAN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Małopole

(540) (znak słowny)
(540) AGRISOL
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, środki che-
miczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach 
przemysłowych, detergenty do użytku w procesach prze-
mysłowych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych 
stosowane w procesach produkcyjnych, chemiczne środ-
ki czyszczące oraz środki bakteriobójcze do zastosowania 
w przemyśle przetwórstwa żywności, w tym w przemyśle 
mleczarskim, 3 środki czyszczące, preparaty myjące, 5 środki 
odkażające, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], biocydy, 
środki odkażające do zastosowania w przemyśle przetwór-
stwa żywności, w tym w przemyśle mleczarskim.

(210) 515116 (220) 2020 06 24
(731) ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łysomice
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(540) (znak słowny)
(540) Shadow Line
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, me-
talowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, prefabrykaty 
budowlane z metalu, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, 
prefabrykowane ściany metalowe, płyty ścienne z metalu, 
ściany z metalu, elementy drzwiowe metalowe, metalowe 
drzwi przeciwpożarowe, ognioodporne drzwi metalowe, 
ogniotrwałe drzwi z metalu, oszklone drzwi metalowe, pro-
file metalowe, profile z metalu na drzwi, profile metalowe 
do celów termoizolacyjnych, metalowe konstrukcje izolujące 
dźwięk, przeszklone ściany z ramą metalową, bezszprosowe 
ściany szklane z ramą metalową, 19 niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, ogniotrwałe materiały budow-
lane, niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe, 
materiały budowlane ze szkła, niemetalowe panele ścienne, 
niemetalowe oszklenie posiadające właściwości ogniood-
porne, panele szklane, szklane ekrany, panele ogniotrwałe 
do użytku w budownictwie (niemetalowe), przeszklone pa-
nele ścienne [niemetalowa konstrukcja], płyty ze szkła, szkla-
ne ściany, drzwi szklane, drzwi ognioodporne niemetalowe, 
drzwi ochronne niemetalowe, niemetalowe drzwi przeciw-
pożarowe, szkło termoizolacyjne do użytku w budownic-
twie, szkło izolacyjne, profile niemetalowe dla budownictwa, 
płytki ognioodporne, materiały do ochrony przeciwpoża-
rowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały 
budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, 
bezszprosowe ściany szklane.

(210) 515119 (220) 2020 06 24
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALCALIA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.01.02, 06.01.04, 06.01.99, 01.15.01
(510), (511) 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje 
gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane na-
poje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje 
gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezal-
koholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoho-
lowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, gazowana 
woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezal-
koholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty 
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty 
soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, lemoniada, lemoniady (syropy do - ), mieszane 

soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbeto-
wych, mineralne (wody -) [napoje], napoje aromatyzowane 
owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholo-
we wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje 
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla spor-
towców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające 
kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje izoto-
niczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeź-
wiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków 
owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu smoothie za-
wierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje węglo-
wodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, 
napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalko-
holowe, oczyszczona woda pitna, organiczny sok owoco-
wy, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napo-
jów gazowanych, preparaty do produkcji wody gazowanej, 
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporzą-
dzania napojów, proszki stosowane do sporządzania napo-
jów na bazie owoców, skoncentrowane soki owocowe, sma-
kowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe 
[napoje], soki warzywne, sorbety [napoje], sorbety w postaci 
napojów, syrop do lemoniady, syropy do napojów, syropy 
do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania sma-
kowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syro-
py do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy i inne 
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy 
owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nieleczni-
cze], warzywne napoje typu smoothie, woda, woda aroma-
tyzowana, woda gazowana, woda gazowana wzbogacona 
witaminami [napoje], woda mineralizowana [napoje], woda 
mineralna, woda niegazowana, woda pitna, woda pitna bu-
telkowana, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda 
wzbogacona odżywczo, woda źródlana.

(210) 515136 (220) 2020 06 25
(731) IQMODULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.09, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 29.01.12, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe.

(210) 515145 (220) 2020 06 25
(731) KUŚKA PIOTR IURA, Warszawa; NOWIŃSKI CEZARY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iura
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(531) 26.04.04, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 worki, sakiewki, torebki - worki, worki trenin-
gowe, worki na buty, torebki, worki na obrok, worki skórzane 
(torby), woreczki na ramię, 25 odzież i obuwie, odzież i obu-
wie sportowe, odzież do wspinaczki, obuwie do uprawiania 
wspinaczki klasycznej, nakrycia głowy, t-shirty z krótkim ręka-
wem, 28 uprzęże wspinaczkowe, sztuczne ściany wspinacz-
kowe, artykuły sportowe, sprzęt do treningów sportowych, 
chwyty do treningu wspinaczkowego, chwytotablice, sprzęt 
do treningu wspinaczkowego, urządzenia do treningu wspi-
naczkowego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 515150 (220) 2020 06 25
(731) EURONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURONOVA

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 meble biurowe, elementy mebli biurowych.

(210) 515161 (220) 2020 06 25
(731) EXENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eduSky.system

(531) 09.07.22, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron 
internetowych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja i dostosowanie na za-
mówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, insta-
lacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, 
instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania kompu-
terowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę-
pu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, opracowywanie oprogramowa-
nia w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, 

projektowanie i opracowywanie systemów komputero-
wych, projektowanie systemów komputerowych, prze-
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie platform 
komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie platform 
komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technolo-
gii informacyjnej, opracowywanie i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, pisanie oprogramowania kompute-
rowego, programowanie aplikacji multimedialnych, progra-
mowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, 
programowanie oprogramowania do importowania danych 
i zarządzania nim.

(210) 515174 (220) 2020 06 25
(731) PIEPRZAK MICHAŁ EKOMERSIAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EKOMERSIAK
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki, mar-
keting internetowy, usługi konsultingowe w zakresie marketin-
gu internetowego, usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach inter-
netowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządza-
nie relacjami z klientami, zarządzanie programami lojalności 
klientów i programami motywacyjnymi, usługi w zakresie 
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności 
klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klien-
tów, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pre-
ferowany przez klienta program, usługi outsourcingu w dzie-
dzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, promocja 
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi trans-
akcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, wspar-
cie w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie działalnością 
handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, 41 usługi wydawnicze, usługi wydaw-
nicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze 
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi pu-
blikacji, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji 
elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, udostęp-
nianie publikacji on-line, publikowanie materiałów multime-
dialnych online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
usługi pisania blogów, kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, 
prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, 
zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organi-
zowanie kursów instruktażowych, produkcja materiałów kur-
sowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, usługi 
w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi do-
radztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, 
organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyj-
nych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na profesjonalnych wykładach, organizacja szkoleń, szkolenia 
edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie standar-
dów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizowanie progra-
mów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, warsztaty 
w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych.
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(210) 515178 (220) 2020 06 25
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUITUSIE - PEŁNE SMAKÓW -

(531) 26.04.04, 26.04.06, 26.04.22, 24.17.01, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, 
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane pikle, 
składniki warzywne do sporządzania zup, galaretki owoco-
we, konfitury, dżemy, bakalie i ich mieszanki, skórki z owo-
ców kandyzowane, chipsy na bazie warzyw, chipsy na bazie 
owoców, daktyle, migdały preparowane, orzechy preparo-
wane, orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki, pestki 
słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, soki owocowe 
i warzywne do gotowania (ekstrakty), 30 przekąski z pieczy-
wa chrupkiego, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydzia-
ne w czekoladzie, draże kukurydziane, draże kukurydziane 
w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki zbożowe, płatki 
śniadaniowe, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty 
zbożowe, wyroby cukiernicze i czekoladowe, wyroby pie-
karnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki mączne, pieczywo, 
bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby jadalne do ciast, suchary, 
tarty, wafle suche, wafle przekładane, torty i torciki waflowe, 
waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, cukierki, cukierki czeko-
ladowe, czekolady, bombonierki, batony, chałwa, herbatniki, 
karmelki, pomadki, pralinki, czekoladki z orzechami, czeko-
ladki z bakaliami, galaretki owocowe [słodycze], lody, napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, kawa, herbata, kakao, zioła suszone, zioła przetworzo-
ne, przyprawy, miód, sosy do sałatek.

(210) 515180 (220) 2020 06 25
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUPNIJ KULKĘ FRUITUSIE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki 
kukurydziane, chrupki kukurydziane w czekoladzie, draże ku-
kurydziane, draże kukurydziane w czekoladzie, chrupki sero-
we, chrupki zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze 
na bazie zbóż, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i cze-
koladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszan-
ki mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby ja-
dalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekładane, 

torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, ba-
tony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, czeko-
ladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki owocowe 
[słodycze], lody, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła su-
szone, zioła przetworzone, przyprawy, miód, sosy do sałatek.

(210) 515182 (220) 2020 06 25
(731) DROBIŃSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO-

USŁUGOWO-PRODUKCYJNA KANGAROO, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kangaroo

(531) 03.05.15, 27.05.01
(510), (511) 18 wyroby rymarskie ze skóry, walizy, walizki, tor-
by, torebki, portfele, portmonetki.

(210) 515183 (220) 2020 06 25
(731) GOGOLEWSKA JOANNA PEWEX, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) pewex
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą 
imprez rozrywkowych, dyskotek, przyjęć, bankietów, balów, 
zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, 
klubów muzycznych, klubów nocnych, usług klubowych, 
43 usługi gastronomiczne, restauracje, jadłodajnie, kawiar-
nie, winiarnie, puby, bistra, usługi cateringowe, przygotowa-
nie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotele 
i domy wypoczynkowe.

(210) 515187 (220) 2020 06 25
(731) GRABOWSKI DANIEL, GRABOWSKA URSZULA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE VOLANT SPÓŁKA CYWILNA,  
Nowe Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VG VOLANT GRABOWSCY

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 7 osprzęt do maszyn rolniczych, pługów śnież-
nych, zgrabiarek, gładziarek [maszyn], kombajnów zbożo-
wych, koparek jednoczerpakowych, koszy samowyładow-
czych, kosiarek, kultywatorów [maszyn], lemieszy pługów, 
łuskarek ziarna, maszyn do pielenia, maszyn do robót ziem-
nych, maszyn do sortowania dla przemysłu, maszyn do upra-
wiania ziemi do użytku rolniczego, maszyn kopiących rowy 
[pługów], młocarni, podnośników [urządzeń], pras [maszyn 
do celów przemysłowych], przenośników, przesiewaczy zie-
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mi, piasku, kory, rozdrabniaczy [maszyn] do celów przemysło-
wych, sieczkarni, siewników [maszyn], snopowiązałek, trans-
porterów pneumatycznych, ugniatarek mechanicznych, 
urządzeń podnośnikowych, urządzeń przeładunkowych 
do załadunku i wyładunku, wiązarek do siana, wyciągów 
[dźwigów], wykończarek [maszyn drogowych], zamiatarek 
drogowych [samojezdnych], żniwiarek, 12 osprzęt do ciągni-
ków i przenośników naziemnych [transporterów], mechani-
zmy napędowe do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęga-
jące do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej osprzętu do wyżej wymienionych maszyn, pre-
zentowanie produktów w celu umożliwienia ich obejrzenia 
i dokonania zakupu (usługi świadczone przez sklepy deta-
liczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocz-
tą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez 
strony internetowe lub telesklepy).

(210) 515190 (220) 2020 06 25
(731) JAROMIŃSKA MARTA M-QUEST, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMALAND

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi salonów kosmetycznych, usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, makijaż permanent-
ny, depilacja laserowa, manicure i pedicure, lifting HIFU, ko-
smetologia, laseroterapia, medycyna estetyczna, chirurgia 
plastyczna, usługi fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne zabiegi 
pielęgnacyjne, usługi masażu, odnowa biologiczna, usługi 
związane z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej.

(210) 515199 (220) 2020 06 26
(731) TAXSHIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.01.03, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie dla księgowości, 35 księ-
gowość, księgowość i rachunkowość, księgowość i prowa-
dzenie ksiąg, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, 
rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szcze-
gólności księgowość, skomputeryzowana księgowość, usłu-
gi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy księgowości], usługi związane z po-
datkami [nie księgowość], 41 kursy szkoleniowe dotyczące 
księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się 
do księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji doty-
czące księgowości.

(210) 515200 (220) 2020 06 26
(731) AGRICULTURAL BUSINESS CONSULTANT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTEGREECE.PL SMAKI PRAWDZIWIE GRECKIE

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 konserwowane warzywa, dżemy, pasty owo-
cowe i warzywne, desery owocowe, koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, kompozycje owoców 
przetworzonych, mieszanki warzywne, mieszanki owoców 
suszonych, nasiona jadalne, oliwki konserwowane, oliwki 
nadziewane, oliwki, gotowane, oliwki nadziewane czerwoną 
papryką i migdałami, oliwki [przetworzone], oliwki, suszone, 
orzechy jadalne, owoce w puszkach, owoce przetworzone, 
owoce konserwowane, przeciery owocowe, mięso i wyroby 
mięsne, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, 
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona ro-
ślin strączkowych, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, de-
sery jogurtowe, desery wykonane z produktów mlecznych, 
dipy, jogurt, kefir [napój mleczny], masło, margaryna, maślan-
ka, mleko, mleczne produkty, przetworzony ser, sery topione, 
ser z mleka koziego, ser wędzony, ser twarogowy, ser twardy, 
ser pleśniowy, ser owczy, zsiadłe mleko, śmietana [produkty 
mleczarskie], tzatziki, twaróg, starty ser, masło kakaowe, oliwa 
z oliwek, oleje z przyprawami, oleje spożywcze, oleje sałat-
kowe, olej z pestek winogron, olej z oliwek jadalny, tłuszcze 
jadalne, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, przetwory 
owocowe [dżemy], przeciery warzywne, pomidory, przetwo-
rzone, pomidory konserwowe, soczewica suszona, suszone 
owoce, warzywa konserwowane, pasty z ryb, owoców mo-
rza i mięczaków, produkty z owoców morza, potrawy rybne, 
owoce morza [nieżywe], ryby, koncentraty zup, ekstrakty 
do zup, zupy, 30 kakao, cukier, ryż, kawa nienaturalna, mąka, 
preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, chleb, wyroby cukier-
nicze, ciasta, ciasteczka, wafle ryżowe, musy (słodycze), słody-
cze lodowe, wyroby cukiernicze mrożone, czekolada, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], herbatniki słodowe, herbatniki, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, z mle-
kiem, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie kakao, kawa, herbata, napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, herbata mro-
żona, biszkopty, bułki, chałwa, chipsy zbożowe, cukierki, gofry, 
herbatniki petit-beurre, piernik, karmelki [cukierki], kasza man-
na, kasze spożywcze, kleik spożywczy na bazie mleka, mąka 
kukurydziana, płatki kukurydziane, lody spożywcze, lukier 
do ciast, marcepan, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, produkty spo-
żywcze na bazie owsa, pralinki, puddingi, sorbety, suchary, 
melasa, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
słodkie polewy i nadzienia, 31 płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, grzyby, rośliny, kwiaty, aloes 
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[roślina], żywe rośliny owocowe, winorośle, świeże owoce, 
orzechy, warzywa i zioła, słód i zboża nieprzetworzone, drze-
wa i produkty leśne, arbuz, świeży, bakłażany, bazylia świeża, 
cebula, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, gra-
naty, grejpfruty, gruszki świeże, kompozycje świeżych owo-
ców, karczochy, świeże, kabaczki, świeże, nieprzetworzone 
brzoskwinie, mięta [świeża], melony, ogórki świeże, nieprze-
tworzony czosnek, nieprzetworzone zioła, nieprzetworzo-
ne ziemniaki, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone 
pomidory, nieprzetworzone pomarańcze, nieprzetworzone 
papryki, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone oliwki, 
nieprzetworzone nasiona oleiste, nieprzetworzone morele, 
nieprzetworzone daktyle, owoce świeże, owoce cytrusowe 
świeże, orzechy świeże, orzechy, oliwki świeże, sałaty, socze-
wica świeża [warzywa], rozmaryn świeży, pomelo, świeże, 
pomarańcze, świeże figi, świeże dynie, świeże daktyle, świe-
że cukinie, świeża rukola, świeża ciecierzyca, świeże owoce 
cytrusowe, świeże morele, świeże limonki, świeże jabłka, 
świeże słodkie ziemniaki, świeże szparagi, świeże pomido-
ry, świeże papryki, świeże owoce i warzywa, świeży jarmuż, 
świeże ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, winogrona świeże, 
warzywa świeże, 32 napoje bezalkoholowe, syropy do napo-
jów, syrop z soku z limonki, zagęszczony pomarańczowy sok 
owocowy, wyciągi do sporządzania napojów, soki, wody, na-
poje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, sorbety [napoje], napoje zawiera-
jące witaminy, 35 usługi doradcze dotyczące reklamy, promo-
cji i marketingu, konsultacje w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi towarami: 
mięso i wyroby mięsne, ryby, owoce morza i mięczaki, nie-
żywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, 
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, grzyby, warzy-
wa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, potrawy gotowe, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wy-
roby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, płody 
rolne, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi towarami: mięso 
i wyroby mięsne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje 
i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, potrawy gotowe, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, ka-
kao i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
płody rolne, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoho-
lowe, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi towa-
rami: mięso i wyroby mięsne, ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty 
z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, grzyby, wa-
rzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, potrawy gotowe, dania gotowe i wytrawne 
przekąski, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyro-
by cukiernicze, czekolada i desery, cukry, naturalne słodziki, 
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao 

i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wy-
roby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, płody 
rolne, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.

(210) 515201 (220) 2020 06 26
(731) AGRICULTURAL BUSINESS CONSULTANT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASTE GREECE SMAKI PRAWDZIWIE GRECKIE EXTRA 

VIRGIN OLIVE OIL 100% NATURAL MADE IN GREECE

(531) 05.07.19, 05.03.17, 24.17.05, 25.01.01, 25.12.25, 26.04.02, 
26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 oleje i tłuszcze, oleje jadalne, oliwa z oliwek, 
olej z oliwek jadalny, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego  
tłoczenia.

(210) 515225 (220) 2020 06 26
(731) BRAJCZEWSKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE,  
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAZY MAZY

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży.

(210) 515234 (220) 2020 06 26
(731) NANO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HDC HEAVY DUTY CHALLENGE
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(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do ba-
dań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 515236 (220) 2020 06 26
(731) NANO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HDC HEAVY DUTY CHALLENGE

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do ba-
dań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 515309 (220) 2020 06 29
(731) PROJEKT 144 - GRUPA ECHO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAIN PARK

(531) 01.13.01, 02.09.25, 26.07.25, 26.15.15, 26.15.25, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, 
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, na-
klejki, materiały piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe oraz 
naczynia do picia, 25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombi-
nezony, nakrycia głowy, 35 reklama, analiza kosztów, księ-
gowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 

(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie no-
śników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie 
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości grunto-
wych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż 
i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 usłu-
gi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej 
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wy-
najmowanie sal na posiedzenia.

(210) 515310 (220) 2020 06 29
(731) RĄCZKA ŁUKASZ, Warszawa; BENDA MACIEJ, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TUZZA
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, swetry, odzież sportowa, odzież wieczorowa, 
odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszu-
le, spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież], odzież wierzchnia 
dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie wieczorowe, T-shirty 
z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki polo, blu-
zy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 41 występy 
zespołów muzycznych na żywo, prezentacja występów ze-
społów muzycznych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci 
występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzycz-
ne, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja 
muzyczna, produkcja nagrań muzycznych, usługi koncertów 
muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, or-
ganizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk 
muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, pre-
zentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień 
muzycznych, organizowanie imprez muzycznych, zapewnia-
nie muzyki na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy 
muzyczne i piosenkarskie, komponowanie muzyki dla osób 
trzecich, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, za-
rządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, wystę-
py grup muzycznych na żywo, dostarczanie rozrywki w po-
staci nagranej muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone 
przez grupy wokalne, muzyczne widowiska sceniczne wyko-
nywane w miejscach przeznaczonych do występów, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, 
43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi 
w zakresie pubów, serwowanie napojów w pubach z browa-
rem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, bary, bary 
przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelo-
we usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi 
restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące 
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie 
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych 
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z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów 
i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze 
dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w za-
kresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania 
posiłków, pizzerie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 515312 (220) 2020 06 29
(731) HOTEL KLIMCZOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczyrk
(540) (znak słowny)
(540) HOTEL KLIMCZOK
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 
organizowanie warsztatów, organizowanie seminariów, orga-
nizowanie gal, organizowanie imprez rekreacyjnych, organi-
zowanie imprez edukacyjnych, organizowanie spotkań i kon-
ferencji, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, orga-
nizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie koncertów, 
zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usłu-
gi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci, 
organizacja przyjęć, organizowanie balów, organizowanie 
sympozjów edukacyjnych, organizowanie wykładów, organi-
zacja szkoleń, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, 
usługi siłowni, usługi klubów [dyskotek], usługi rozrywkowe, 
prowadzenie basenów kąpielowych, udostępnianie basenów 
kąpielowych, usługi świadczone przez baseny i kompleksy 
ze zjeżdżalniami wodnymi, organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, sport (wypożyczanie sprzętu 
- ) [z wyjątkiem pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzę-
tu sportowego, usługi związane z dyskotekami, 43 hotelowe 
usługi kateringowe, informacja hotelowa, usługi hotelowe, 
usługi restauracji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, udostępnianie 
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, 
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w ho-
telach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hote-
lach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi 
i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyj-
nych, udostępnianie pomieszczeń na spotkania, usługi barów 
i restauracji, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uro-
czystości, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, 
organizowanie zakwaterowania w hotelach, usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pen-
sjonaty], informowanie i porady w zakresie przygotowywania 
posiłków, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi restauracyjne, 
usługi rezerwacji pokojów, 44 manicure, usługi spa, usługi spa 
medycznych, usługi saun: masaż, usługi solariów.

(210) 515318 (220) 2020 06 29
(731) DROBIŃSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO-

USŁUGOWO-PRODUKCYJNA KANGAROO, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kangaroo

(531) 03.05.15, 03.05.24, 03.05.26, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 wyroby rymarskie ze skóry, walizy, walizki, tor-
by, torebki, portfele, portmonetki.

(210) 515326 (220) 2020 06 29
(731) BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) BALTIS
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa w dziedzinie 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, kiero-
wanie działalnością gospodarczą, zarządzanie holdingami, 
kierowanie i zarządzanie w zakresie efektywności gospoda-
rowania, usługi księgowe, doradztwo w zakresie cen transfe-
rowych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, informacja o działalności gospodarczej, 36 usługi 
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nie-
ruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami 
(sprzedaż, najem, dzierżawa), usługi w zakresie zagospoda-
rowania nieruchomości, usługi administracyjne w zakresie 
inwestycji, usługi i pośrednictwo finansowe, udzielanie kre-
dytów, gwarancji i poręczeń finansowych, ubezpieczenia, 
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo po-
datkowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz mająt-
kiem, usługi wyceny mienia i majątku, 45 usługi w zakresie 
doradztwa prawnego oraz zgodności z prawem i innymi 
regulacjami (audyty compliance), usługi w zakresie zapew-
niania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, ochrona 
danych osobowych, zarządzanie własnością intelektualną, 
licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 515327 (220) 2020 06 29
(731) BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIS INVESTMENT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa w dziedzinie 
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, kiero-
wanie działalnością gospodarczą, zarządzanie holdingami, 
kierowanie i zarządzanie w zakresie efektywności gospoda-
rowania, usługi księgowe, doradztwo w zakresie cen transfe-
rowych, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, informacja o działalności gospodarczej, 36 usługi 
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nie-
ruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami 
(sprzedaż, najem, dzierżawa), usługi w zakresie zagospoda-
rowania nieruchomości, usługi administracyjne w zakresie 
inwestycji, usługi i pośrednictwo finansowe, udzielanie kre-
dytów, gwarancji i poręczeń finansowych, ubezpieczenia, 
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo po-
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datkowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz mająt-
kiem, usługi wyceny mienia i majątku, 45 usługi w zakresie 
doradztwa prawnego oraz zgodności z prawem i innymi 
regulacjami (audyty compliance), usługi w zakresie zapew-
niania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, ochrona 
danych osobowych, zarządzanie własnością intelektualną, 
licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 515344 (220) 2020 06 30
(731) REFORMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STRIZEREX
(510), (511) 5 alkohol leczniczy, wata antyseptyczna, anty-
septyki, środki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakte-
ryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, trucizny 
bakteryjne, biocydy, biologiczne preparaty do celów me-
dycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
sztyfty przeciw brodawkom, środki do mycia bydła, prepa-
raty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty che-
miczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do ce-
lów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, czopki, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, dezodoranty, 
inne niż dla ludzi lub zwierząt, dodatki odżywcze, eliksiry 
[preparaty farmaceutyczne], preparaty farmaceutyczne, 
fungicydy, leki dla ludzi, lotony do celów farmaceutycznych, 
lotony do celów weterynaryjnych, majtki (wkładki ochronne 
do -) [artykuły higieniczne], menstruacyjne (majtki -), majtki 
higieniczne, nalewki do celów medycznych, lecznicze na-
poje mineralne, płyny do przemywania oczu, środki oczysz-
czające, opatrunki na oparzenia, lek łagodzący oparzenia, 
opaski barkowe do celów chirurgicznych, plastry, materiały 
opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry 
do celów medycznych, lecznicze płyny do płukania ust, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, lotony, 
podpaski, pomady do celów medycznych, gąbka do ran, 
samoprzylepne (plastry -), preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, preparaty do sterylizacji, tabletki do ssania 
do celów farmaceutycznych, tampony, taśmy do podpasek, 
taśmy klejące do celów medycznych, bandaże chirurgicz-
ne, wata do celów medycznych, preparaty witaminowe, 
lecznicze preparaty na porost włosów, materiały do plom-
bowania zębów, żywność dla niemowląt, 9 filtry do masek 
do oddychania, hełmy żołnierskie, kamizelki ratunkowe, ka-
ski ochronne, kaski ochronne do uprawiania sportu, maski 
do nurkowania, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, 
napromieniowaniem i ogniem, ochraniacze zębów, maski 
ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromie-
niowaniem i ogniem, odzież przeznaczona do użycia w la-
boratoriach, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary 
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki 
do okularów, pasy ratunkowe, rękawice dla nurków, rękawice 
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów 
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, 
ubiory chroniące przed ogniem, urządzenia do oddycha-
nia, inne niż do sztucznego oddychania, rurki z ustnikiem 
do oddychania pod wodą, urządzenia i sprzęt dla ratownic-
twa, 10 boty do celów medycznych, aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, przyborniki na instrumenty chirurgiczne, gąbki 
chirurgiczne, butelki do karmienia, lampy do celów medycz-
nych, lampy kwarcowe do celów medycznych, łyżki do po-
dawania leków, aparaty do masażu, elektryczne masażery ko-
smetyczne, maski anestezjologiczne, maski stosowane przez 
personel medyczny, meble wykonane specjalnie do celów 

medycznych, aparaty i instrumenty medyczne, ochraniacze 
na palce do celów medycznych, urządzenia do sztuczne-
go oddychania, odzież specjalna używana w salach opera-
cyjnych, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego, 
pojemniki do aplikowania leków, pończochy elastyczne 
do celów chirurgicznych, prezerwatywy, prześcieradła ste-
rylne chirurgiczne, prześcieradła dla osób niekontrolujących 
czynności fizjologicznych, prześcieradła wykonane z gumy 
używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, 
respiratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów 
medycznych, rękawice do masażu, rozpylacze do celów 
leczniczych [ręczne], strzykawki do celów medycznych, 
strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzy-
kawki do iniekcji podskórnej, lampy ultrafioletowe do celów 
medycznych, filtry promieni ultrafioletowych do celów me-
dycznych, igły do zszywania, materiały do zszywania, 21 fili-
żanki, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, łyżki 
do mieszania [przybory kuchenne], mieszadełka do koktajli, 
mydelniczki, dozowniki mydła, naczynia na mydło, naczy-
nia stołowe, szczoteczki do paznokci, metalowe pudełka 
do dozowania ręczników papierowych, rękawice do prac 
domowych, rękawice ogrodnicze, urządzenia do rozcią-
gania rękawiczek, talerze, talerze jednorazowego użytku, 
talerze papierowe, gąbki czyszczące, 25 czapki żołnierskie, 
bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchła-
niająca pot, bluzki, czapki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], 
kapelusze, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], 
karczki koszul, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kom-
binezony [odzież], legginsy, majtki, majtki dziecięce [odzież], 
mankiety, maski na oczy do spania, nakrycia głowy, koszule, 
obuwie, odzież, odzież papierowa, odzież wodoodporna, 
peleryny [narzutki], pelisy, śliniaki z materiałów tekstylnych, 
piżamy, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki z jed-
nym palcem, rękawiczki [odzież], skarpetki, spodnie, sukien-
ki, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szlafroki, T-shirty, 
togi, wyroby pończosznicze.

(210) 515345 (220) 2020 06 30
(731) HEMP SILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEMP SILA
(510), (511) 3 roślinne olejki eteryczne, olejki naturalne do ce-
lów kosmetycznych, olej konopny do celów kosmetycznych, 
olej CBD do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne zawierające olej konopny, kosmetyki i prepa-
raty kosmetyczne zawierające olej CBD, 5 konopie indyjskie 
do celów medycznych, suplementy ziołowe, suplementy 
diety zawierające olej konopny, suplementy diety zawierają-
ce olej CBD, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, olejki 
lecznicze, dodatki do żywności do celów niemedycznych, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych zawierające 
olej konopny, dodatki do żywności do celów niemedycznych 
zawierające olej CBD, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, olej CBD z konopi siewnych do celów leczni-
czych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 29 ole-
je roślinne do celów spożywczych, olej konopny do celów 
spożywczych, 31 rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone, 
konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, rośliny suszone, ro-
śliny konopi suszone, kwiaty suszone, suszone kwiaty kono-
pi, nasiona roślin, nasiona konopi, nieprzetworzone nasiona 
oleiste, 34 wkłady zawierające chemiczne substancje aroma-
tyczne w płynie do papierosów elektronicznych, aromaty 
chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, płyny do elektronicznych 
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowa-
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ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory 
dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory osobi-
ste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, 
zioła do palenia, atomizery do papierosów elektronicznych, 
ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, kartridże do pa-
pierosów elektronicznych, melasa ziołowa [zamienniki tyto-
niu], naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glicerynę roślinną, płyn do papierosów elektronicznych [e-li-
quid] zawierający olej CBD, środki aromatyzujące do tytoniu, 
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespon-
dencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących 
towarów: roślinne olejki eteryczne, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, olej konopny do celów kosmetycznych, olej 
CBD do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne zawierające olej konopny, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne zawierające olej CBD, konopie indyjskie do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe, suplementy diety 
zawierające olej konopny, suplementy diety zawierające olej 
CBD, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, olejki leczni-
cze, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodat-
ki do żywności do celów niemedycznych zawierające olej 
konopny, dodatki do żywności do celów niemedycznych 
zawierające olej CBD, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, olej CBD do celów leczniczych, zioła lecznicze 
suszone lub zakonserwowane, oleje roślinne do celów spo-
żywczych, olej konopny do celów spożywczych, rośliny ko-
nopi, konopie, nieprzetworzone, konopie sypkie jako ściółka 
dla zwierząt, rośliny suszone, rośliny konopi suszone, kwiaty 
suszone, suszone kwiaty konopi, nasiona roślin, nasiona ko-
nopi, nieprzetworzone nasiona oleiste, wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierają-
ce aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, waporyzatory do bezdym-
nych papierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, waporyzatory osobiste i papierosy elektronicz-
ne oraz aromaty i płyny do nich, zioła do palenia, atomizery 
do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku 
w e-papierosach, kartridże do papierosów elektronicznych, 
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów elek-
tronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, środki 
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, środki 
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicz-
nych, inne niż olejki eteryczne, urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania.

(210) 515346 (220) 2020 06 30
(731) KORONA MARCIN, Lommel, BE
(540) (znak słowny)
(540) MaxMem
(510), (511) 9 karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM], 
pamięci komputerowe, dyski półprzewodnikowe (SSD), pa-
mięć flash, karty pamięci typu flash, przenośne urządzenia 
pamięci flash, nagrane karty pamięci typu flash, karty pamię-
ci SD, karty rozszerzenia pamięci, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia 
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem te-

lekomunikacji następujących towarów: karty pamięci o do-
stępie swobodnym [RAM], pamięci komputerowe, dyski pół-
przewodnikowe (SSD), pamięć flash, karty pamięci typu flash, 
przenośne urządzenia pamięci flash, nagrane karty pamięci 
typu flash, karty pamięci SD, karty rozszerzenia pamięci.

(210) 515351 (220) 2020 06 30
(731) PUCYŃSKI TOMASZ MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BROODNO
(510), (511) 25 odzież sportowa.

(210) 515365 (220) 2020 06 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maxigra femina

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 3 płyny do przemywania pochwy do higieny 
intymnej lub dezodoryzacji, kosmetyki nielecznicze, 5 żele 
do stymulacji seksualnej, żele nawilżające intymne, prepa-
raty do ułatwiania stosunków seksualnych, żele intymne 
do nawilżania pochwy, środki do nawilżania pochwy, płyny 
do przemywania pochwy.

(210) 515367 (220) 2020 06 30
(731) FOUR SEASONS GENERAL TRADING. L.L.C, Dubaj, AE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bennor

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 28.01.99
(510), (511) 29 mleko, nabiał i substytuty nabiału.

(210) 515394 (220) 2020 06 30
(731) KARWOWSKI MARCIN, Sidra
(540) (znak słowny)
(540) GML
(510), (511) 44 masaż, masaż sportowy, masaż tkanek głębo-
kich, masaże, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, informacje dotyczące masażu, masaż gorącymi 
kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, tradycyjny 
masaż japoński, udzielanie informacji związanych z tradycyj-
nym masażem japońskim, usługi masażu stóp, fizjoterapia, 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, refleksologia, 
usługi drenażu limfatycznego, usługi fizjoterapii, usługi re-
fleksologiczne, usługi terapeutyczne, usługi lecznicze doty-
czące usuwania cellulitu, usługi spa.
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(210) 515395 (220) 2020 06 30
(731) ATOM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATOM SOFTWARE

(531) 26.01.06, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, programy komputerowe, 
platformy oprogramowania komputerowego, aplikacje mo-
bilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych.

(210) 515397 (220) 2020 06 30
(731) SOCCER WIZARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOCCER WIZARD

(531) 02.01.22, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 przyrządy gimnastyczne, przyrządy stoso-
wane do ćwiczeń fizycznych, maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, artykuły sportowe, sprzęt do treningów spor-
towych, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, stacjonarne 
rowery treningowe, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwi-
czeniach fizycznych, 41 zajęcia sportowe, treningi zdrowot-
ne i treningi fitness.

(210) 515398 (220) 2020 06 30
(731) E2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy2checkin

(531) 02.09.17, 14.05.02, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie do obsłu-
gi rynku turystycznego oraz rynku nieruchomości, programy 
komputerowe, platformy oprogramowania komputerowe-
go, aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń przenośnych, oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze.

(210) 515401 (220) 2020 06 30
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) NAGRODA KONSUMENTA

(531) 01.01.05, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 42 testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usłu-
gi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 515402 (220) 2020 06 30
(731) ASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głubczyce
(540) (znak słowny)
(540) FEMIFERAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i środki lecznicze, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne środki 
spożywcze do celów leczniczych, napoje do celów leczni-
czych, żywność dla niemowląt, dodatki odżywcze do celów 
leczniczych.

(210) 515584 (220) 2020 07 06
(731) BIOCOM SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Malbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOCOM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 1 konserwanty przeciwdrobnoustrojowe do ko-
smetyków, surowce materiały chemiczne do tworzenia 
produktów kosmetycznych, preparaty chemiczne dla prze-
mysłu, detergenty do użytku przemysłowego, detergenty 
do czyszczenia (część procesów produkcyjnych), detergenty 
o właściwościach antybakteryjnych do stosowania w proce-
sach produkcyjnych, detergenty o właściwościach dezynfek-
cyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, detergenty 
do systemów automatycznego czyszczenia jako część pro-
cesów produkcyjnych, ekstrakty roślinne do użytku w pro-
dukcji kosmetyków, dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, 
szczepionki mikrobiologiczne inne niż do użytku medycz-
nego, konserwanty do żywności, konserwanty chemiczne 
do żywności, substancje chemiczne do konserwowania żyw-
ności, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów 
spożywczych, produkty chemiczne do utrzymania świeżości 
i konserwacji żywności, ekstrakty roślinne do celów prze-
mysłowych, ekstrakty roślinne dla przemysłu spożywczego, 
przeciwutleniacze do użytku w produkcji artykułów spożyw-
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czych i napojów, surowe materiały chemiczne do tworzenia 
produktów kosmetycznych, preparaty chemiczne dla prze-
mysłu, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, 
przeciwutleniacze do użytku w produkcji artykułów spożyw-
czych, przeciwutleniacze do użytku w produkcji napojów, 
dodatki reologiczne do zastosowania w przemyśle, produkty 
chemiczne do podtrzymywania świeżości owoców, dodatki 
chemiczne do przetwórstwa mięsnego, chemiczne dodatki 
do żywności, ekstrakt fermentacyjny, ekstrakt fermentacyjny 
do celów przemysłowych, substancje chemiczne do użyt-
ku w zapobieganiu koagulacji albumin w mleku, mieszanki 
do konserwacji żywności, stabilizator produktów używany 
do konserwowania żywności, środki stabilizujące do żywno-
ści, intensyfikatory smaku do żywności, polepszacze smaku 
do żywności, emulgatory do produktów żywnościowych, 
konserwanty do farmaceutyków, substancje chemicz-
ne do użytku w produkcji leków, 5 środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty 
do dezynfekcji linii produkcyjnych, preparaty do dezynfekcji 
powietrza, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antysep-
tyczne preparaty do mycia, substancje sterylizujące, prepa-
raty do sterylizacji, dodatki witaminowe, dodatki odżywcze, 
dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, suplementy 
mineralne do żywności, 11 urządzenia do sterylizacji, dezyn-
fekcji i odkażania, systemy do zamgławiania, sterylizatory 
powietrza, aparaty do sterylizacji, urządzenia do dezynfekcji 
wody, 30 dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, 
ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe (inne niż olejki 
eteryczne), aromaty do żywności, przyprawy do żywności, 
wzmacniacze smaku do żywności.

(210) 516110 (220) 2020 07 16
(731) LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SEMA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, pre-
paraty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opa-
lania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, 
perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory to-
aletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecz-
nicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungi-
cydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały 
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowa-
nia przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu 
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, 
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały 

do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów lecz-
niczych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdro-
wia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach 
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów de-
talicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki 
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środ-
ków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu 
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie infor-
macji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, pro-
wadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz 
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania 
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutyczne-
go i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla 
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi dorad-
cze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi 
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 516111 (220) 2020 07 16
(731) LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, pre-
paraty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opa-
lania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, 
perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory to-
aletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecz-
nicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungi-
cydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały 
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
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wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowa-
nia przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu 
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, 
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały 
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów lecz-
niczych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdro-
wia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach 
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów de-
talicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki 
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środ-
ków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu 
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie infor-
macji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, pro-
wadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz 
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania 
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutyczne-
go i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla 
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi dorad-
cze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi 
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 516112 (220) 2020 07 16
(731) LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, pre-

paraty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, pre-
paraty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opa-
lania, preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, 
perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory to-
aletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, 
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty lecz-
nicze, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungi-
cydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały 
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do ce-
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne 
wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowa-
nia przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu 
leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, 
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze, 
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, 
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych, 
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały 
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów lecz-
niczych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdro-
wia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach 
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów de-
talicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki 
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środ-
ków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu 
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie infor-
macji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, pro-
wadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz 
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania 
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutyczne-
go i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla 
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi dorad-
cze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi 
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
informacja o powyższych usługach.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 512756, 512831, 514413, 514414, 514469, 515115, 515584

3 506372, 506373, 511476, 512182, 512183, 512833, 513456, 513667, 513994, 514177, 514413, 514414, 514475, 
514546, 514637, 514983, 515080, 515115, 515345, 515365, 516110, 516111, 516112

4 514162

5 511476, 512182, 512183, 512756, 513456, 513457, 513459, 513721, 513723, 514177, 514217, 514321, 514396, 
514398, 514400, 514401, 514413, 514414, 514436, 514469, 514473, 514546, 514639, 514826, 514875, 514876, 
514905, 514906, 514983, 515044, 515115, 515344, 515345, 515365, 515402, 515584, 516110, 516111, 516112

6 506802, 514793, 514794, 514918, 514988, 515092, 515116, 515136

7 503178, 506372, 506373, 513245, 514105, 514138, 515092, 515187

8 506802, 514105

9 512979, 512980, 513590, 514105, 514118, 514119, 514196, 514474, 514475, 514509, 514799, 514805, 514918, 
514937, 514976, 515199, 515234, 515236, 515344, 515346, 515395, 515398

10 514398, 514400, 514401, 514899, 515044, 515344, 516110, 516111, 516112

11 514105, 514859, 514874, 514930, 514931, 515584

12 503178, 514976, 515187

14 514886, 515047

16 504153, 512189, 512259, 512260, 512261, 512262, 512758, 512979, 512980, 513835, 513837, 514029, 514030, 
514118, 514119, 514420, 514753, 514799, 515309

17 503178, 512460, 514793, 514794

18 513835, 513837, 514420, 514475, 514909, 514910, 515145, 515182, 515318

19 514524, 514793, 514794, 514988, 515092, 515095, 515116

20 511136, 514402, 514874, 515150

21 503183, 511136, 513835, 513837, 514420, 514931, 515309, 515344

24 515006

25 503183, 512012, 512017, 512189, 513835, 513837, 513987, 514420, 514475, 514480, 514639, 514909, 514910, 
514911, 514912, 515006, 515047, 515145, 515309, 515310, 515344, 515351

26 513987, 514375, 514376

28 502110, 508525, 514420, 514480, 514799, 514917, 514976, 515145, 515234, 515236, 515397

29 510641, 512841, 513899, 514159, 514177, 514436, 514673, 514674, 514773, 514905, 514906, 514907, 514908, 
515178, 515200, 515201, 515345, 515367

30 510641, 512161, 513899, 513959, 514177, 514369, 514383, 514436, 514673, 514674, 514790, 514802, 514848, 
514872, 514873, 514875, 514876, 514877, 514878, 514879, 514880, 514881, 514882, 514883, 514884, 514905, 
514906, 514993, 515178, 515180, 515200, 515584

31 510641, 514504, 514521, 514947, 515200, 515345

32 512216, 513899, 514102, 514673, 514674, 514849, 514872, 514873, 515119, 515200

33 510105, 514354, 514673, 514674

34 513290, 513291, 514914, 514915, 514916, 515345

35 502110, 503183, 504153, 507258, 508660, 508661, 510286, 510641, 511213, 511216, 512012, 512017, 512259, 
512260, 512261, 512262, 512370, 512444, 512758, 512979, 512980, 513831, 513835, 513837, 513987, 513994, 
514006, 514116, 514118, 514119, 514159, 514196, 514276, 514311, 514354, 514402, 514413, 514414, 514419, 
514420, 514474, 514507, 514508, 514509, 514512, 514634, 514635, 514673, 514674, 514753, 514815, 514859, 
514874, 514902, 514930, 514931, 514954, 515004, 515005, 515070, 515174, 515187, 515199, 515200, 515225, 
515309, 515326, 515327, 515345, 515346, 515401, 516110, 516111, 516112
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1 2

36 508660, 508661, 511216, 512259, 512260, 512261, 512262, 512758, 512816, 512979, 512980, 513561, 513563, 
513597, 513831, 514029, 514030, 514196, 514349, 514511, 514804, 514902, 514954, 514986, 514987, 515095, 
515099, 515199, 515309, 515326, 515327

37 506372, 506373, 511216, 514524, 514628, 514815, 514988, 515095, 515136, 515309

38 504153, 510286, 513835, 513837, 514116, 514419, 514420, 514474

39 503183, 509486, 509488, 510442, 512529, 512758, 514416, 514509, 514628, 514804, 514815, 515070, 515309

40 514753, 515047

41 501564, 504153, 507766, 508183, 508184, 508185, 508188, 508660, 508661, 510125, 511213, 512017, 512444, 
512758, 512811, 512816, 512879, 512979, 512980, 513461, 513497, 513597, 513661, 513831, 514012, 514029, 
514030, 514118, 514119, 514276, 514311, 514419, 514420, 514428, 514429, 514474, 514507, 514508, 514639, 
514753, 514799, 514890, 514949, 515046, 515174, 515183, 515199, 515309, 515310, 515312, 515397

42 508660, 508661, 510286, 514029, 514030, 514419, 514524, 514628, 514890, 515095, 515161, 515234, 515236, 
515401

43 503183, 511096, 512758, 514006, 514428, 514429, 514634, 514635, 514673, 514674, 514802, 515070, 515183, 
515309, 515310, 515312

44 510125, 513590, 513597, 513831, 513835, 513837, 513994, 514060, 514256, 514507, 514508, 514524, 514799, 
515190, 515312, 515394, 516110, 516111, 516112

45 514012, 514060, 514420, 514628, 514902, 514986, 514987, 515326, 515327



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#FakeHunter 514419

2modern 514874

3 BEES 514949

4oczy.pl 513590

A W 514886

ABALONE Pokolenie w dobrym nurcie 512444

ABC LOGOMOTYWA 514799

ADLER EUROPE 514105

AGENCJA CELNA PPKS Sieradz 514804

AGRISOL 515115

agronomia TV 514507

AIR BEST COMPRESSORS  
ABC KOMPRESORY 514138

ALCALIA 515119

ALEABIO LIGNOACID 514321

ALUX 514988

ANTY wirusek 512182

ANTY wiruska 512183

APEXIM BIS 514628

APPLE MAN 514521

assethome 511216

ATM GRUPA 514420

ATOM SOFTWARE 515395

automateusz 514805

AVERTO AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA  
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 514986

AVERTO 514987

B KURIER BTL 510442

BALTIS INVESTMENT 515327

BALTIS 515326

BAM BUM ENERGY 514102

BAO DAO 511096

Baumgart Kaffee PALARNIA KAWY 514383

Bennor 515367

BIGTOR ISO 60 515092

BIKE SHOW 514311

BIOCOM 515584

BIOdefendol 514396

blu ENERGY DRINK 514849

BOSS TAXI 509486

BOSS TAXI 509488

BOŚ BANK EKOpożyczka Nasza woda 514196

BRAIN PARK 515309

BRONZE SELECTION Do użytku z IQOS 20  
WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku  
w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS HeatControl DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience,  
only use HEETS with IQOS STOP BURNING -  
- HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM  
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE.  
Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. 513291

BROODNO 515351

BURN IT 514639

BUSIMOD 515095

Camp Your Life 503183

CENTRUM MEDYCZNE SPORTS MEDIC 513597

CHAUFFE MICRO 514916

CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN  
DARK CHOCOLATE 514881

CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN  
MILK CHOCOLATE & CARAMEL FLAVOUR 514880

CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN  
MILK CHOCOLATE 514877

CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN  
WHITE CHOCOLATE & CINAMON 514878

CHOCO CRUNCH ORIGINAL BELGIAN  
WHITE CHOCOLATE 514879

CHONOLULU 515006

CHRUPNIJ KULKĘ FRUITUSIE 515180

CityHUB 514815

Colombian Seeds Co. 514947

Coreflon 515044

CZYTAJ PL 514276

DECOTeam SPECJALISTA W OSŁANIANIU 512370

Delecta PROSTO Z SERCA DODAJ WODĘ,  
MLEKO LUB KRUSZONY LÓD CZERWONE  
SMUSSI O SMAKU MALINY I BURAKA  
Z NUTĄ KARDAMONU NA 3 SPOSOBY  
NATURALNE SKŁADNIKI 513899

DERMALAND 515190

DERMEDIC SUNBRELLA 513456

DIETETTO 514905

DIETETTO 514906

DLA GŁODNYCH WAKACJI 514159

DNA DROGA NOWOCZESNEGO ARCHITEKTA 515046

DOBRY SQUAT 514177

DOBRZE Z WINEM 507258

DUDEK 502110

easy2checkin 515398

eduSky.system 515161
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EKOGROSZEK EXTRA PREMIUM+  
Bez cienia Kamienia! 514162

EKOMERSIAK 515174

ENDORWINA 515070

EURONOVA 515150

EXIM tours 512758

FAZY MAZY 515225

FEMIFERAL 515402

FITNESS CLUB S4 508188

four elephants 512189

FRUITUSIE - PEŁNE SMAKÓW - 515178

GL-MAG 514937

GML 515394

Gorący Kubek 514773

GOTRA 515004

GOTRA 515005

GRAND PRIX POLSKIEJ CHÓRALISTYKI  
im. Stefana Stuligrosza 507766

GROM SZKOŁA 511213

GROSPOL 514402

H humanites 512816

HAIR LUX YOUR NEW LIFE 514375

HAIR LUX YOUR NEW LIFE 514376

HDC HEAVY DUTY CHALLENGE 515234

HDC HEAVY DUTY CHALLENGE 515236

HEKAYAT 514436

HEMP SILA 515345

HLT 514914

HONEY THERAPY 514637

HOTEL KLIMCZOK 515312

HYPETALK 512017

IGLO fresh HoReCa 510641

Infemini 510125

INFLUENCER’S TOP WWW.ALLABOUTLIFE.PL 504153

INTERAK 514753

iP instalprojekt niezawodny 514930

iQ module 515136

ITALUX 514859

iTIERRA! PREMIUM BLEND 512161

iura 515145

JAN 514826

JAS Medical 514899

JasminCare 514060

KABAT 503178

kangaroo 515182

kangaroo 515318

KELLY SELECTION Do użytku z IQOS 20  
WKŁADÓW TYTONIOWYCH Do użytku  
w urządzeniach wykorzystujących  
technologię IQOS HeatControl DISCOVER  
HEATED TOBACCO For the full experience,  
only use HEETS with IQOS STOP BURNING - 
- HEET HEETS SPRZEDAŻ NIELETNIM  
ZAKAZANA Wyprodukowano w UE.  
Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. 513290

KIEŁBASA PRADAWNA 514907

KINO TATRY 513497

Kod Miłości 513461

KTK KRAJOWE TARGI KSIĄŻKI 514118

KUKE GAP 513561

KUKE. FINDING SOLUTIONS 513563

Kupuję, bo polskie 514474

KURCZAK Nadbiebrzański 512841

Kwiatolek 514504

labonique 515080

Lena Fashion 514911

Liviers PROFESSIONAL 512833

Liviers-nails PROFESSIONAL 512831

loriini BORN TO STAND OUT 512012

Lódlove 514993

LYDEN 514400

M 514910

MANUFAKTURA WÓDKI 510105

MARIANNA 512216

Massimo Contti 514909

MaturaIT 514890

maxigra femina 515365

MaxMem 515346

MaxSport 514976

MEDIMOD 514524

MILBOR PMC 513245

Mmoa AFRICA 513667

Moja KARTA PREMIUM BANK BNP PARIBAS 512259

Moja LOKATA PREMIUM BANK BNP PARIBAS 512261

Moja LOKATA PREMIUM na Start  
BANK BNP PARIBAS 512260

Moje KONTO PREMIUM BANK BNP PARIBAS 512262

MULTI - ZADANIOWY PEŁNOZIARNISTY  
BATON 90 KCAL PROMIENIE Słońca MUSLI  
BREAK x2 LEKKI I CHRUPIĄCY Z ORZECHAMI  
I MIODEM JEDZ JAK CHCESZ: SOLO,  
POKRUSZONY Z JOGURTEM A NAWET  
Z TWAROŻKIEM! 514875

MULTI - ZADANIOWY PEŁNOZIARNISTY  
BATON 90 KCAL PROMIENIE Słońca MUSLI  
BREAK x2 LEKKI I CHRUPIĄCY Z OWOCAMI  
JEDZ JAK LUBISZ: SOLO, POKRUSZONY 
Z JOGURTEM A NAWET Z TWAROŻKIEM! 514876
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72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT32/2020

NA DROGĘ MIGDAŁY W BIAŁEJ BELGIJSKIEJ 
CZEKOLADZIE O SMAKU Z TIRAMISU  
UNIQUE CHOCOLATE COLLECTION  
PROMIENIE Słońca SPECIALITE  
www.promienieslonca.pl Bakalie i więcej. 514882

NA DROGĘ MIGDAŁY W BIAŁEJ BELGIJSKIEJ  
CZEKOLADZIE Z ZIELONĄ HERBATĄ  
UNIQUE CHOCOLATE COLLECTION  
PROMIENIE łońca SPECIALITE  
www.promienieslonca.pl Bakalie i więcej. 514884

NA DROGĘ MIGDAŁY W MLECZNEJ  
BELGIJSKIEJ CZEKOLADZIE Z CYNAMONEM  
UNIQUE CHOCOLATE COLLECTION  
PROMIENIE Słońca SPECIALITE 
www.promienieslonca.pl Bakalie i więcej. 514883

NAGRODA KONSUMENTA 515401

NATRULY 514983

Natural Strength 514480

NIERUCHOMOŚCI SENIORA 514349

NowaKlasa.pl 515099

O! MEDIA GROUP 508660

OCTEFORTAN 513457

OctoHome 514511

odbioromat 514918

OGÓLNOPOLSKIE TARGI KSIĄŻKI 514119

OK! MEDIA GROUP 508661

OLLAS 514931

ORYANA ANDY 513987

OSOVSKI 515047

OSTOJA SPORT RESORT 514428

OSTOJA SPORT RESORT 514429

Passions Fashion 514912

PATENTOWNIA 514012

pewex 515183

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 514546

Polish Cloud ACADEMY 514030

Polish Cloud 514029

POLSKA WYWIADOWNIA GOSPODARCZA 514954

PONADCZASOWI Pomoc łączy pokolenia 512979

PONADCZASOWI Pomoc łączy pokolenia 512980

Portal Fizjoterapeuty 513837

Pracownia Restrukturyzacji 514902

PROCAM alert 514508

PULOXIDE HOME 514414

PULOXIDE 514413

QUANTA 514848

R ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL 513661

RabatBack! 514512

rabatio.com Strefa Korzyści 514116

RACEDRYL 513459

REGIONALNA MANUFAKTURA KAWY 513959

REPAX 514469

REVOLOOP 512460

REVOLVER BACKLINE HP.45 512879

S4 FIGHT CLUB 508184

S4 FITNESS CLUB 508183

S4 FITNESS CLUB 508185

SAAT PICO 514915

San 514369

SEMA HERBA 516111

SEMA PROTECT 516112

SEMA 516110

sendit 514509

Shadow Line 515116

SITGLIPTEN 513723

SLANDIX 514398

Slice of Heaven 514802

SŁUŻBA OCHRONY I RATOWNICTWA  
ZWIERZĄT ANIMAL RESCUE 513831

SNSY 514475

SOBA JAPANESE FRIED NOODLES 514790

SOCCER WIZARD 515397

SOLISTA 514401

SPARK-IT 510286

SPIRULINA.PL  
NATURA DLA KAŻDEGO 513835

sportprise 514917

SPÓJNE PRZYWÓDZTWO 512811

STRIZEREX 515344

suplement diety ODPORNOŚĆ PRO  
Potrójne korzyści BAKTERIA WIRUS 514217

SWAG AUTO-DETAILING SWAG  
TV LIFESTYLE 506372

SWAG est. 2015 PRO DETAILER 506373

SZYNKA PRADAWNA 514908

TALPAX 512756

TASTE GREECE SMAKI PRAWDZIWIE  
GRECKIE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL  
100% NATURAL MADE IN GREECE 515201

TASTEGREECE.PL  
SMAKI PRAWDZIWIE GRECKIE 515200

TAXSHIELD 515199

TERBUT 514473

TG TAXI 514416

THE SADOVSKY Said Done EST. 2019 513994

TIOTRIM 513721

Tittle&Tuttle 514873

TO!PIZZA 514634

TO!PIZZA 514635

TOPLEE PIOTR LIPCZYŃSKI 514793

TOPLEE 514794

TR 501564

TUZZA 515310

Ume Sushi 514674

Ume 514673
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uPacjenta 514256

VG VOLANT GRABOWSCY 515187

Viruxol 511476

Weber Food Equipment 506802

WELCOME HOTEL 514006

WIESZ co PIJESZ 514354

WOODNESS 511136

ŻEGLUGA WIGIERSKA 512529



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.

417128 K KALORIK KALORIK (2020 07 07)
CFE: 26.01.01, 27.01.01, 
27.05.01, 29.01.01

7, 9, 11

536382 MECLODERM (2020 07 06) 5
1103213 LA CAFFERIA Torrefazione artigianale  

(2020 07 07)
CFE: 27.05.11, 29.01.01 11, 21, 30, 43

1103418 LA CAFFERIA (2020 07 07) 11, 21, 30, 43
1419307 BOTANICY (2020 07 09)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 5, 31, 35
1419772 Vitactiv Natural Nutrition (2020 07 09)

CFE: 05.03.11, 26.04.02, 27.05.04, 29.01.13 5
1443772 Yelli (2020 04 07)

CFE: 28.05.00 29, 30, 31
1467880 bonmano (2020 02 05)

CFE: 05.05.20, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12 30
1482680 Delicia (2020 05 06)

CFE: 02.09.01, 27.05.01 30
1514190 ARGEX (2020 04 19) 6, 17, 19
1525270 LIPO YOU (2020 07 09)

CFE: 01.03.02, 26.01.04, 
27.05.01, 29.01.01

5, 30, 35

1541058 PURE ELLA  
(2020 07 09, 2020 02 05)

5, 30, 35

1541303 DYSMENORM (2020 05 18, 2020 04 23) 5
1541327 PSORIATEN (2020 05 18, 2020 04 23) 5
1541332 A Alita (2020 06 15)

CFE: 25.01.25, 27.05.01 33
1541372 HOdo (2020 04 15, 2020 04 07)

CFE: 26.04.18, 27.05.01 10
1541437 HARPER (2020 02 28)

CFE: 27.05.01 7, 8, 9, 11, 14, 15
1541496 Honglu (2020 04 23)

CFE: 09.07.19, 26.01.03, 26.11.12, 28.03.00 30
1541552 Baby Ruth (2020 06 16, 2020 06 16)

CFE: 27.05.02, 29.01.13 30
1541596 AgileOne (2020 06 22)

CFE: 24.15.21, 26.01.03 35
1541599 DEEP PURPLE (2020 06 05) 9, 16, 25, 41
1541662 DOUBLESTAR (2020 05 14)

CFE: 01.01.02, 27.03.12, 27.05.17 7, 11

1541688 Momunity (2020 05 26) 35, 38, 45
1541692 MECO (2020 04 29)

CFE: 27.05.01 11
1541705 Meiying (2020 03 12)

CFE: 03.07.01, 27.03.03, 27.05.01, 28.03.00 7
1541708 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)

CFE: 03.07.17, 25.01, 27.05.02 37
1541743 Stellemille (2020 06 22, 2020 06 19) 5
1541810 2020 05 29)

CFE: 05.07.02, 26.01.04, 28.03.00 33
1541850 MAI SYMPHONY MEDIAAI  

(2019 12 19, 2019 06 19)
CFE: 27.05.10, 29.01.13 35, 36, 42, 45

1541890 KERING (2020 02 10)
CFE: 03.07.05, 27.05.01 9, 35

1542012 GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)
CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02 7

1542088 A (2020 06 15)
CFE: 25.01.25, 27.05.21 33

1542117 SAIKANG Medical (2020 06 22)
CFE: 26.11.01, 27.05.09 20

1542133 Butterfinger (2020 06 16)
CFE: 27.05.02, 29.01.04 30

1542159 CRP (2020 04 13)
CFE: 27.05.17 9

1542164 DEEPBLUE (2020 05 09)
CFE: 03.09.04, 26.04.05, 26.13.01 10

1542173 HUAYE (2020 03 13)
CFE: 26.11.08, 27.05.11, 28.03.00 24

1542205 AECC (2020 05 29)
CFE: 27.05.01 7, 12, 40, 42

1542254 FAVBET (2020 03 03, 2019 12 04)
CFE: 26.03.01, 26.04.04, 
27.05.17, 29.01.13

35, 41

1542274 OLEVE (2020 05 25)
CFE: 05.03.17, 27.05.01 25

1542316 2020 06 19, 2019 12 28)
CFE: 03.07.12, 26.03.02, 
27.01.16, 29.01.13

34

1542402 Gastromagnyl (2020 07 01) 5



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

5  536382, 1419307, 1419772, 1525270, 1541058, 1541303, 1541327, 
 1541743, 1542402 

6  1514190 

7  417128, 1541437, 1541662, 1541705, 1542012, 1542205 

8  1541437 

9  417128, 1541437, 1541599, 1541890, 1542159 

10  1541372, 1542164 

11  417128, 1103213, 1103418, 1541437, 1541662, 1541692 

12  1542205 

14  1541437 

15  1541437 

16  1541599 

17  1514190 

19  1514190 

20  1542117 

21  1103213, 1103418 

24  1542173 

25  1541599, 1542274 

29  1443772 

30  1103213, 1103418, 1443772, 1467880, 1482680, 1525270, 1541058,
 1541496, 1541552, 1542133 

31  1419307, 1443772 

33  1541332, 1541810, 1542088 

34  1542316 

35  1419307, 1525270, 1541058, 1541596, 1541688, 1541850, 1541890,
 1542254 

36  1541850 

37  1541708 

38  1541688 

40  1542205 

41  1541599, 1542254 

42  1541850, 1542205 

43  1103213, 1103418 

45  1541688, 1541850



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.

506505 Apple Inc.
2020 03 23 35, 37, 42

507521 Anklam Extrakt GmbH
2020 04 03 5

506236 Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
2020 05 15 5

507416 Panda Security , S.L.
2020 05 25 9

507218 WERBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 07 16 31, 35, 41

507202 WERBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 07 16 31, 35, 41

509717 ŁOZIŃSKI TOMASZ ZAKŁAD USŁUG  
POGRZEBOWYCH I KAMIENIARSKICH HADES
2020 07 20 45

507226 WERBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 07 21 31, 35, 41

507228 WERBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 07 21 31, 35, 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

49/2019
90

1497476

1497476    SUGARWORLD (2019 05 30, 2018 12 06)
                    CFE: 27.03.01, 29.01.12                     29, 30, 32, 35 Informacja ta  

nie powinna zostać 
opublikowana92 Wykaz klasowy:   29, 30, 32, 35
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