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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na 
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towa-
rowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 16 marca 2020 r. Nr ZT11

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) 461783 (220) 2016 09 21
(731) MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Folia antykorozyjna VCI Maverick M300 Military
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, 2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki 
zapobiegające korozji, preparaty zabezpieczające przed 
rdzą, 4 smary do broni, 16 folia z tworzywa sztucznego 
do pakowania, 35 sprzedaż środków antykorozyjnych, 
39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie, 
transport morski.

(210) 489465 (220) 2018 08 17
(731) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 25.07.20, 25.07.21, 29.01.15
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, organizowanie wystaw i targów 
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, usługi impresariów w działalności 
artystycznej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, produkcja filmów reklamowych, usługi promocji 
i reklamy, 41 usługi organizowania koncertów, balów i im-
prez o charakterze promocyjnym, rozrywkowym i kultural-
nym propagujące kulturę polską i szkocką, usługi organizo-
wania projekcji, sympozjów, konferencji, zjazdów, semina-
riów, pokazów audiowizualnych, pokazów mody, wystaw, 
spotkań dyskusyjnych, zgromadzeń, marszów, manifestacji 
i pochodów poświęconych problemom społecznym i kul-
turalnym Szkocji, usługi organizowania spotkań, zlotów 
i obozów dla dorosłych, dzieci i młodzieży propagujących 
relacje polsko-szkockie.

(210) 492994 (220) 2018 11 22
(731) ATENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) THAMES BRITISH SCHOOL

(531) 29.01.13, 26.03.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi 
przedszkoli, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, 
usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności inte-
lektualnej dzieci, nauczanie języków, prowadzenie kursów 
językowych dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie wycho-
wania przedszkolnego i nauczania początkowego, zajęcia 
zorganizowane dla dzieci, kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, organizowanie zabaw dla dzieci, 
nauka tańca dla dzieci, usługi edukacji muzycznej, warsztaty 
plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty w zakresie zdolno-
ści manualnych, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, 
organizowanie imprez rozrywkowych dla dzieci, usługi pla-
ców zabaw, zajęcia sportowe i kulturalne, 43 placówki opieki 
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, centra opie-
ki nad dziećmi, opieka nad dziećmi w żłobkach, opieka nad 
dziećmi w klubach malucha, zapewnianie opieki nad dzieć-
mi po szkole, udzielanie informacji na temat usług żłobków, 
45 opieka zastępcza nad dziećmi, usługi opieki nad dziećmi 
pod nieobecność rodziców.

(210) 497268 (220) 2019 04 16
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, 
materiały drukowane, grafiki, plakaty, pocztówki, reprinty, 
nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do ksią-
żek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery opakun-
kowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, infor-
matory, podręczniki, poradniki, druki, gazety, mapy, w tym 
mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały 
edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartono-
we, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki 
i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kar-
tonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 
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3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszo-
we, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, układanki, 
układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty 
edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla 
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, 
w tym piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce 
do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci 
modeli edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki 
edukacyjne do zabawy, hulajnogi -zabawki.

(210) 497269 (220) 2019 04 16
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 26.03.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.11
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, 
materiały drukowane, grafiki, plakaty, pocztówki, reprinty, 
nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do ksią-
żek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery opakun-
kowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, infor-
matory, podręczniki, poradniki, druki, gazety, mapy, w tym 
mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały 
edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartono-
we, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki 
i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kar-
tonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 
3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszo-
we, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, układanki, 
układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty 
edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla 
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, 
w tym piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce 
do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci 
modeli edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki 
edukacyjne do zabawy, hulajnogi -zabawki.

(210) 499375 (220) 2019 05 06
(731) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) sensovent
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, 
instrumenty pomiarowe, maszyny i urządzenia do sondowa-
nia, mierniki, przetworniki, rejestratory, analizatory, pirometry, 
balometry, manometry, 11 systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym kontrolno - pomiarowa i regula-
cyjna: wentylacyjne, nawiewcze, klimatyzacyjne oraz do fil-
tracji powietrza, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wypo-
sażenie do wymienionych systemów, instalacji, urządzeń, 
aparatury, armatury zawarte w klasie 11.

(210) 499743 (220) 2019 05 15
(731) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg, LU
(540) (znak słowny)

(540) CHIME
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie do użytku 
w łączeniu i kontrolowaniu urządzeń w Internecie rzeczy 
(IoT), urządzenia do monitorowania, kontroli i automatyza-
cji domu i otoczenia, urządzenia do ochrony i nadzoru, 
urządzenia do kontroli urządzeń alarmowych, urządzenia 
i oprogramowanie komputerowe umożliwiające współ-
dzielenie i transmisję danych i informacji między urządze-
niami w celu usprawniania monitorowania, kontroli i auto-
matyzacji domu i otoczenia, sprzęt do przetwarzania da-
nych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia 
do sterowania w ramach automatyzacji domu, samodziel-
ne urządzenia informacyjne sterowane głosem, urządzenia 
do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia i przyrządy foto-
graficzne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, komputerowy sprzęt i oprogramowanie do przetwa-
rzania, reprodukcji, synchronizacji, nagrywania, organizo-
wania, pobierania, ładowania, transmisji, transmisji strumie-
niowej, odbierania, odtwarzania i oglądania obrazów, treści 
audio, wideo i plików z danymi, urządzenia łącznościowe 
do przesyłania głosu, danych lub obrazu, nadajniki i odbior-
niki głosu i danych, oprogramowanie komputerowe, zamki 
elektroniczne, czujniki ruchu, czujki do alarmów, czujniki 
i detektory i głośniki, monitory wideo, kamery bezpieczeń-
stwa, kamery wideo do monitorowania mieszkań i budyn-
ków komercyjnych wewnątrz oraz na zewnątrz i bezprze-
wodowe kontrolery do zdalnego monitorowania, kontrolo-
wania i automatyzacji, urządzenia do transmisji strumienio-
wej wideo, urządzenia do nagrywania wideo i odbierania 
wideo, aparaty fotograficzne, kamery internetowe, urzą-
dzenia i przyrządy noktowizyjne, oraz mocowania i stojaki 
do kamer, wykrywacze substancji niebezpiecznych dla śro-
dowiska, mianowicie urządzenia do wykrywania i zapisy-
wania danych dotyczących obecności wody, poziomu wil-
gotności, ciepła, temperatury, ruchu, ruchu i dźwięku, tele-
wizory i kamery telewizji przemysłowej, monitory zwierząt 
domowych i niemowląt, urządzenia do oglądania zwierząt 
domowych, części, osprzęt i akcesoria do wszystkich wyżej 
wymienionych towarów zawarte w tej klasie, oprogramo-
wanie zabezpieczające, oprogramowanie komputerowe 
i aplikacje do monitorowania, kontroli i automatyzacji 
domu i otoczenia, zestawy do rozwoju oprogramowania 
(SDK) złożone z oprogramowania komputerowego do roz-
wijania, użytkowania i współdziałania w zakresie API, które 
są używane przez urządzenia elektroniczne, systemy i wy-
mienniki, które wymieniają dane za pośrednictwem sieci 
komunikacyjnej oraz Internetu i które łączą się z usługami 
przechowywania danych w chmurze komputerowej i wy-
miany, zestawy do rozwoju oprogramowania (SDK) złożone 
z narzędzi do rozwoju oprogramowania i oprogramowania 
do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API) 
do tworzenia oprogramowania i aplikacji związanych 
z konsumenckimi urządzeniami elektronicznymi połączo-
nymi z Internetem, oprogramowanie do poleceń głoso-
wych i rozpoznawania głosu, oprogramowanie komputero-
we do sterowania samodzielnymi urządzeniami informa-
cyjnymi i urządzeniami PDA sterowanymi głosem, oprogra-
mowanie przeznaczone do monitorowania i analiz na odle-
głość, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwa-
rzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, reflektory, 
reflektory punktowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie za-
bezpieczające, 35 usługi sklepów detalicznych w odniesie-
niu do sprzedaży towarów, takich jak urządzenia i oprogra-
mowanie do łączenia i kontroli urządzeń w Internecie rze-
czy (IoT), urządzenia do monitorowania, kontroli i automa-
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tyzacji domu i otoczenia, urządzenia do monitorowania 
bezpieczeństwa, alarmowe systemy monitorujące, urzą-
dzenia i oprogramowanie komputerowe, które umożliwiają 
dzielenie się i przesyłanie danych i informacji pomiędzy 
urządzeniami w celach ułatwiania monitorowania, kontroli 
i automatyzacji domu i otoczenia, sprzęt do przetwarzania 
danych, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze-
nia sterujące do automatyzacji domu, samodzielne urzą-
dzenia informacyjne sterowane głosem, urządzenia i przy-
rządy ostrzegające przed wtargnięciem i kradzieżą, urzą-
dzenia przeciwwłamaniowe, urządzenia do kontroli bez-
pieczeństwa, aparaty i instrumenty fotograficzne, urządze-
nia i instrumenty optyczne, urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazów, sprzęt 
komputerowy i oprogramowanie komputerowe do prze-
twarzania, reprodukcji, synchronizacji, nagrywania, organi-
zowania, pobierania, ładowania, transmisji, przesyłania stru-
mieniowego, odbierania, grania i przeglądania obrazów, 
plików audio, wideo i danych, urządzenia komunikacyjne 
do przesyłania głosu, danych lub obrazów, nadajniki i od-
biorniki głosu i danych, oprogramowanie komputerowe, 
dzwonki do drzwi, zamki elektroniczne, czujniki ruchu, alar-
my, czujniki alarmowe, systemy alarmowe, czujniki i detek-
tory oraz głośniki, monitory wideo, kamery bezpieczeń-
stwa, kamery wideo do monitorowania obszarów we-
wnętrznych i zewnętrznych budynków mieszkalnych i han-
dlowych oraz bezprzewodowe urządzenia kontrolne 
do zdalnego monitorowania, kontroli i automatyzacji, urzą-
dzenia do transmisji strumieniowej wideo, urządzenia 
do nagrywania wideo i odbierania wideo, aparaty fotogra-
ficzne, kamera internetowa, przyrządy i urządzenia nokto-
wizyjne, systemy alarmowe oraz trójnogi i stojaki do apara-
tów fotograficznych, wykrywacze niebezpieczeństwa śro-
dowiskowego, mianowicie urządzenia, które wykrywają 
i rejestrują obecność wody, poziomy wilgotności, ciepło, 
temperaturę, ruch, poruszanie się i dźwięk, urządzenia i ka-
mery z zakresu telewizji przemysłowej, oświetlenie do ce-
lów bezpieczeństwa, urządzenia do monitorowania zwie-
rząt domowych i niemowląt, urządzenia do oglądania 
zwierząt domowych, części, wyposażenie i akcesoria 
do wszystkich wymienionych wyżej towarów, oprogramo-
wanie zabezpieczające, oprogramowanie komputerowe 
i aplikacje do monitorowania domu i środowiska naturalne-
go, kontroli i automatyzacji, oprogramowanie i aplikacje 
umożliwiające użytkownikom identyfikowanie osób 
za drzwiami oraz komunikowanie się z nimi, zestawy 
do tworzenia oprogramowania (SDK) składające się z opro-
gramowania komputerowego do rozwoju, użytkowania 
i interoperacyjności w zakresie API, które są używane przez 
urządzenia elektroniczne, systemy i wymienniki, które wy-
mieniają dane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych 
oraz Internetu i które łączą się z usługami przechowywania 
i wymiany danych za pomocą chmury, zestawy do tworze-
nia oprogramowania (SDK) składające się z narzędzi 
do tworzenia oprogramowania komputerowego i oprogra-
mowania do użytku jako interfejs programowania aplikacji 
(API) do tworzenia oprogramowania i aplikacji związanych 
z Internetem, powiązane urządzenia elektroniki użytkowej, 
zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) składające 
się z narzędzi do tworzenia oprogramowania komputero-
wego i oprogramowania do użytku jako interfejs progra-
mowania aplikacji (API) do tworzenia oprogramowania 
i aplikacji związanych z systemami chroniącymi przed kra-
dzieżą i systemami bezpieczeństwa oraz systemami moni-
torowania domu i przedsiębiorstw, oprogramowanie 
do komend głosowych i ich rozpoznawania, oprogramo-
wanie komputerowe wykorzystywane do kontroli autono-

micznych sterowanych głosem informacji i osobistych 
urządzeń pomocniczych, oprogramowanie komputerowe 
do zdalnego monitorowania i analizy, elektroniczne syste-
my kontrolne do maszyn, oprogramowanie do monitoro-
wania i kontroli komunikacji pomiędzy komputerami 
i zautomatyzowanymi systemami maszyn, elektroniczne 
produkty do wideomonitoringu, mianowicie elektroniczne 
części systemów bezpieczeństwa, oprogramowanie nawi-
gacyjne do użytku z inteligentnymi, autonomicznymi po-
jazdami oraz mobilnymi maszynami do użytku w odniesie-
niu do urządzeń uruchamianych za pośrednictwem Inter-
netu rzeczy (IoT), oprogramowanie do użytku w śledzeniu 
i monitorowaniu położenia i obszaru inteligentnych, auto-
nomicznych pojazdów i mobilnych maszyn do użytku 
w odniesieniu do urządzeń uruchamianych za pośrednic-
twem Internetu rzeczy (IoT), elektroniczne systemy, urzą-
dzenia i instrumenty, mianowicie oprogramowanie z zakre-
su zachowania, oprogramowanie z zakresu lokalizacji, czuj-
niki lokalizacyjne oraz dynamiczne inteligentne oprogra-
mowanie i czujniki w odniesieniu do urządzeń uruchamia-
nych za pośrednictwem Internetu rzeczy (IoT), zautomaty-
zowane samodzielne elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, które mogą być wykorzystywane do zbierania dowo-
dów lub do wywiadu, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na ciele, kamery do noszenia na ciele, kompu-
tery do noszenia na ciele w postaci zegarków inteligent-
nych, komputery do noszenia na ciele w postaci okularów 
inteligentnych, monitory do wyświetlania wideo do nosze-
nia na ciele, słuchawki komunikacyjne do użytku z telefona-
mi komórkowymi, komunikacją radiową, domofonami lub 
innymi komunikacyjnymi aparatami nadawczo-odbiorczy-
mi, urządzenia do oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatry-
wania w wodę i sanitarne, iluminacje, reflektory, kinkiety, 
żarówki, żarówki LED, instalacje oświetleniowe, oświetlenie 
z funkcją wykrywania ruchu, instalacje oświetleniowe 
na baterie, elektryczne instalacje oświetleniowe, mianowi-
cie oświetlenie awaryjne, działające w przypadku zaniku 
zasilania, kinkiety, lampiony do oświetlania, przełączniki 
światła, urządzenia do kontroli oświetlenia, systemy oświe-
tleniowe, mianowicie moduły LED (diody elektrolumine-
scencyjne), zasilacze i przewody, urządzenia do oświetlania, 
mianowicie instalacje oświetleniowe, światła sufitowe, lam-
py sufitowe, elektryczne lampki nocne, instalacje oświetle-
niowe LED (diody elektroluminescencyjne) do użytku 
w wyświetlaniu, oświetlenie punktowe w zastosowaniu 
handlowym, przemysłowym, mieszkaniowym i architekto-
nicznym, instalacje oświetleniowe LED do zastosowania 
przy oświetleniu wewnątrz i na zewnątrz, światła do oświe-
tlania schodów, drzwi i innych części budynków, przenośne 
światła zasilane bateriami, które mogą być umieszczane 
na powierzchniach, gdzie inne źródła światła są niedostęp-
ne, przenośne światła użytkowe, słoneczne instalacje 
oświetleniowe, mianowicie wewnętrzne i zewnętrzne urzą-
dzenia i instalacje oświetleniowe zasilane energią słonecz-
ną, światła punktowe, oświetlenie ścienne, instalacje z uży-
ciem żarówek, instalacje oświetleniowe do użytku na plat-
formach parkingowych i w garażach, instalacje oświetle-
niowe do użytku na miejscach parkingowych i w przej-
ściach, diody oświetleniowe, elektryczne instalacje wzmac-
niające oświetlenie, miniaturowe żarówki, instalacje oświe-
tleniowe, które łączą naturalne światło dzienne i światło 
fluorescencyjne w elemencie instalacji, oświetlenie do ga-
blotek, spiżarni, miejsc pracy, szop, półek i szafek, systemy 
oświetleniowe działające w sytuacji przerw w dostawie 
energii elektrycznej, pojazdy lądowe, pojazdy mechanicz-
ne, mianowicie koncepcyjne pojazdy mechaniczne, moco-
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wania do kamer do pojazdów, części i akcesoria do pojaz-
dów lądowych, mianowicie korektory, korbowody, pasy 
napędowe, silniki typu Diesel i inne niż Diesel, osie pojaz-
dów, sprzęgła, urządzenia kierownicze, szyby przednie, 
stopnie nadwozia, błotniki, koła, łańcuchy na opony, błotni-
ki i mechanizmy napędowe, wózki i części, wyposażenie 
i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
przetwarzanie danych, usługi zarządzania danymi, groma-
dzenie danych, usługi w zakresie zarządzania plikami i ba-
zami danych, usługi obejmujące nagrywanie, transkrypcję, 
kompilację i analizę danych wideo i audio, kompilacja i or-
ganizowanie danych w komputerowych bazach danych, 
wyszukiwanie danych w skomputeryzowanych plikach 
na rzecz innych osób, abonowanie dostępu do serwisu te-
lekomunikacyjnych baz danych, zwiększanie świadomości 
konsumentów odnośnie do bezpieczeństwa i zapobiega-
nia przestępstwom, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
łączności elektronicznej, transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, transmisja wiadomości, głosu, da-
nych, treści wideo i obrazów przez światową sieć łączno-
ściową, usługi łączności, usługi transmisyjne, usługi wide-
okomunikacyjne, usługi wideotelefoniczne, usługi przesy-
łania danych, transmisja strumieniowa danych, świadczenie 
usług komunikacji głosowej przez Internet, usługi doradcze 
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 
41 usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi subskryp-
cyjne w zakresie nagrań wideo, usługi bibliotek elektronicz-
nych w zakresie dostarczania informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie informacji audio 
i/lub wideo, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wy-
żej wymienionych usług, 42 platforma jako usługa (PaaS) 
obejmująca platformy oprogramowania komputerowego 
do użytku wraz z systemami monitorowania, kontroli i au-
tomatyzacji domu i otoczenia, oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS) obejmujące oprogramowanie komputerowe 
do użytku wraz z systemami monitorowania, kontroli i au-
tomatyzacji domu i otoczenia, usługi dostawcy aplikacji 
w zakresie oprogramowania do interfejsu programowania 
aplikacji (API) do monitorowania, kontroli i automatyzacji 
domu i otoczenia, platforma jako usługa (PaaS) obejmująca 
oprogramowanie komputerowe do użytku w łączeniu 
i kontrolowaniu urządzeń elektronicznych w Internecie rze-
czy (IoT), oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące 
oprogramowanie komputerowe do łączenia, obsługi, inte-
gracji, kontrolowania sieciowych konsumenckich urządzeń 
elektronicznych i zarządzania nimi, platforma jako usługa 
(PaaS) obejmująca oprogramowanie komputerowe 
do użytku w łączeniu i kontrolowaniu urządzeń elektro-
nicznych w Internecie rzeczy (IoT), usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych (ASP), obejmujące oprogramowanie do ste-
rowania urządzeniami informatycznymi sterowanymi gło-
sowo, mianowicie połączonymi z chmurą i sterowanymi 
głosowo inteligentnymi konsumenckimi urządzeniami 
elektronicznymi, do ich integracji, obsługi i łączenia oraz 
do zarządzania nimi, usługi techniczne dotyczące aplikacji 
zabezpieczających i antywłamaniowych, usługi techniczne 
dotyczące aplikacji do komend głosowych, usługi kompu-
terowe, mianowicie udostępnianie strony internetowej za-
wierającej technologię używaną wraz z systemami monito-
rowania, kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, usługi 
komputerowe, mianowicie udostępnianie portalu interne-
towego obejmującego technologię pozwalającą użytkow-
nikom na zdalne interakcje z systemami monitorowania, 
kontroli i automatyzacji domu i otoczenia, udostępnianie 
oprogramowania online nie do pobrania, do zapisywania, 
przeglądania, przechowywania, analizowania materiałów 
audio i wideo online oraz dzielenia się nimi, umożliwianie 

tymczasowego użytkowania oprogramowania online 
nie do pobrania do zarządzania danymi i ich transmisji, pro-
jektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramo-
wania, hosting strony internetowej do elektronicznego 
przechowywania danych, monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie sys-
temów kamer za pomocą zdalnego dostępu, instalacja, 
naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
usługi nagrywania i przechowywania w chmurze, elektro-
niczne przechowywanie mediów elektronicznych, miano-
wicie obrazów, tekstów, audio i danych wideo, udostępnia-
nie aplikacji internetowej online nie do pobrania obejmują-
cej technologię umożliwiającą użytkownikom współdziele-
nie treści wideo, udostępnianie środowiska online obejmu-
jącego technologię, która pozwala użytkownikom na dzie-
lenie się danymi, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online nie do pobrania do nagrywania, 
przeglądania, przechowywania, współdzielenia i analizowa-
nia danych, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, 
usługi w zakresie pomocy technicznej, usługi doradcze 
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 
45 usługi monitorowania bezpieczeństwa domu, usługi kon-
sultacyjne, doradcze i informacyjne związane z monitorowa-
niem bezpieczeństwa domu, usługi elektronicznego moni-
torowania i zabezpieczania nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, dostarczanie informacji o bezpieczeństwie 
i zabezpieczaniu przestępstwom, udostępnianie za pomocą 
strony internetowej informacji na temat bezpieczeństwa 
i zapobiegania przestępstwom, usługi ochrony osób i mienia 
związane ze stosowaniem aplikacji zabezpieczających i an-
tywłamaniowych, usługi ochrony osób i mienia związane 
ze stosowaniem aplikacji do komend głosowych.

(210) 499756 (220) 2019 05 15
(731) Off-White LLC, White Plains, US
(540) (znak słowny)
(540) OFF-WHITE
(510), (511) 16 organizery osobiste i terminarze (planifikato-
ry), książki adresowe, agendy, albumy fotograficzne i ramki, 
kalendarze, materiały piśmienne, akcesoria na biurko zawie-
rające pojemniki na ołówki, pojemniki i stojaki na spinacze 
do papieru, spinacze do papieru, piórniki, gumki do ściera-
nia, ołówki, pióra i długopisy, teczki tematyczne (portfolia), 
zakładki do książek, papier do pakowania prezentów, kar-
tonowe pudełka na prezenty, bibułki do pakowania, torby 
na zakupy z papieru, serwetki, reprodukcje obrazów, odbitki 
na płótnie, naklejki, 21 przybory do wypieków, formy do ciast 
i ciastek, stojaki do ciast i ciastek, komplety puszek kuchen-
nych, wyciskarki do cytrusów, łyżki do serwowania [przybory 
kuchenne lub gospodarstwa domowego], foremki do wy-
cinania ciasteczek, blachy do pieczenia ciastek, przybory 
kuchenne, mianowicie patelnie, garnki, parowniki, patelnie 
typu wok, stojaki na ręczniki papierowe, deski do kroje-
nia, serwisy [zestawy stołowe], talerze, miseczki, dozowniki 
do mydła w płynie, filiżanki, naczynia szklane do napojów, 
kubki i spodeczki, dołkownice do jajek, praski do czosn-
ku, tarki do użytku domowego, przybory do użytku w go-
spodarstwie domowym, mianowicie   szczypce kuchenne, 
łopatki, sitka, malaksery, widelce do gotowania, widelce 
do podawania, łyżki do gotowania, łyżki do podawania, bloki 
na noże, trzepaczki do ubijania piany, miksery nieelektryczne 
[blendery], szufelki kuchenne, przesiewacze [sita], cedzaki, 
durszlaki, chochle, wałki do ciasta, tace na posiłki, podajniki 
na serwetki do użytku domowego, dozowniki do ręczników 
papierowych, dzbanki, młynki do soli i pieprzu, solniczki 
i pieprzniczki, naczynia do serwowania potraw, mydelniczki, 
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półeczki na przyprawy, czajniczki do herbaty, tace do użytku 
domowego, nie z metalu, wazony, świeczniki, rękawice ku-
chenne, akcesoria łazienkowe, mianowicie uchwyty do kub-
ków toaletowych, otwieracze do butelek [elektryczne i nie-
elektryczne], flakony na perfumy, pudełka na pigułki do użyt-
ku osobistego, 24 tkaniny i wyroby tekstylne, mianowicie 
bielizna stołowa i pościelowa, tekstylne artykuły kąpielowe, 
pościel, prześcieradła na łóżka, poszewki na poduszki [de-
koracyjne], poszewki na poduszki [do spania], koce, kołdry, 
poszewki na kołdry, lambrekiny, narzuty, pokrycia na matera-
ce, ręczniki, myjki do twarzy, ściereczki toaletowe [do mycia 
się], zasłony, chusteczki do nosa, tapiserie, tekstylne maty 
łazienkowe, tkaniny bawełniane, tkaniny na obicia i zasłony, 
kaskady z materiałów, 27 dywany i chodniki, dywaniki, maty 
tekstylne podłogowe do użytku w domu, ścienne materia-
ły dekoracyjne, nietekstylne, maty do kąpieli z tworzywa 
sztucznego lub gumy, ścienny pasek wykończeniowy, bor-
diura ścienna, wykładziny o twardej powierzchni do podłóg, 
pokrycia ścienne winylowe lub z tworzyw sztucznych, maty 
do jogi, 34 popielniczki, zapalniczki, zapałki, papierosy elek-
troniczne, substytuty papierosów na bazie roślin, nie do ce-
lów leczniczych, ustniki do cygar, filtry do papierosów, fajki, 
gilotynki do cygar, tabakierki, woreczki na tytoń, papierośni-
ce, akcesoria do fajek.

(210) 499968 (220) 2019 05 17
(731) LENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) bezpośrednik
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi 
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez 
inne instytucje finansowe, pożyczki, organizowanie pożyczek, 
organizowanie kredytów, agencje kredytowe, doradztwo do-
tyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, 
doradztwo kredytowe, usługi dotyczące pożyczek, gwaranto-
wanie pożyczek, organizowanie sprzedaży pożyczek, zapew-
nianie pożyczek ratalnych, usługi agencyjne w zakresie poży-
czek hipotecznych, usługi konsultingowe dotyczące udzielania 
pożyczek, doradztwo dotyczące usług związanych ze zwro-
tem pożyczek, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo w za-
kresie instrumentów finansowych, pożyczki hipoteczne i po-
średnictwo w zakresie kredytów hipotecznych, sprawdzenie 
zdolności kredytowej, ocena zdolności kredytowej osób praw-
nych i osób prywatnych, ubezpieczenia, ubezpieczenie ryzyka 
kredytowego, usługi biur sporządzających raporty kredytowe, 
zapytania i konsultacje kredytowe, udzielanie informacji finan-
sowych, przetwarzanie informacji finansowych, dostarczanie 
informacji o kredytach, udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 500527 (220) 2019 05 30
(731) SKWAREK ARKADIUSZ, WITCZAK MIKOŁAJ SPEED-UP 

SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETOMAT

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe.

(210) 500602 (220) 2019 06 03
(731) TRAZMET LAGER TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAZMET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 przenośne metalowe konstrukcje budowlane, 
drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalo-
we, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi-
zowanie podróży.

(210) 500936 (220) 2019 06 10
(731) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polski Holding Hotelowy
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne ho-
telami, zarządzanie biznesowe hotelami, usługi reklamowe 
dotyczące hoteli, usługi zarządzania hotelami [dla osób trze-
cich], dostarczanie informacji porównawczych w zakresie 
cen pokoi hotelowych, usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 wynajem nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, 
37 konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomo-
ści komercyjnych, 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 
40 przetwarzanie żywności i napojów, 41 usługi rozrywko-
we świadczone przez hotele, 43 usługi hotelowe, hotelowe 
usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwa-
cja miejsc w hotelach.

(210) 501043 (220) 2019 06 12
(731) BORYCZKO ANNA FIRMA HANDLOWA DAWID, 

Wielogłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) econeo

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej obuwia i akcesoriów obuwniczych.

(210) 502031 (220) 2019 07 09
(731) KLASSIKA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POTOK OLIWSKI
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(531) 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
37 usługi budowlane.

(210) 502211 (220) 2019 07 12
(731) WHITNEY ADAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.21
(510), (511) 33 wino, 35 sprzedaż wina.

(210) 502928 (220) 2019 07 30
(731) KAZANOWSKI MACIEJ MIKOŁAJ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Y

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, dyski 
komputerowe, dzwonki do pobierania do telefonów komór-
kowych, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami 
zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne termina-
rze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, emotiko-
ny do pobrania na telefony komórkowe, etui na okulary, etui 
na smartfony, filmy rysunkowe animowane, folie ochronne 
dostosowane do smartfonów, futerały na przyrządy i apara-
turę fotograficzną, grafika do pobrania do telefonów komór-
kowych, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, in-
teligentne bransoletki jako przyrządy pomiarowe, inteligent-
ne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interak-
tywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, 
interfejsy komputerowe, kartridże z grami wideo, karty inteli-
gentne z układem scalonym, karty pamięci do urządzeń 
do gier wideo, kijki do robienia sobie zdjęć, klawiatury kom-
puterowe, kodowane identyfikacyjne bransoletki magne-
tyczne, kodowane karty magnetyczne, komputery, kompu-
tery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kie-
szonkowe, komputery przenośne, krokomierze, łańcuszki 
do binokli, magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki da-
nych, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, myszy komputerowe, nauszniki do słucha-
wek, neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, od-
blaskowe kamizelki ochronne, okulary, okulary 3D, okulary 
inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okula-
ry przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, oprogramowa-
nie gier, oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, 
oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, na-
grane lub do pobrania, pagery radiowe, palmtopy, pamięci 

komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów 
komórkowych, platformy oprogramowania komputerowe-
go, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, 
podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nad-
garstki do użytku z komputerem, pokrowce do komputerów 
kieszonkowych, pokrowce do tabletów, pokrowce na lapto-
py, pokrowce na smartfony, programy komputerowe do po-
brania, programy komputerowe nagrane, programy sterują-
ce komputerowe, nagrane, przenośne odtwarzacze multi-
medialne, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy 
do pomiaru odległości, przyrządy do śledzenia aktywności 
do noszenia na sobie, przyrządy do wyznaczania azymutu, 
przyrządy nawigacyjne, publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, ramki cyfrowe do zdjęć, rękawice cybernetyczne, roboty 
do teleprezencji, słuchawki zakładane na głowę, słuchawki 
telefoniczne, smartfony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, stojaki przystosowane do laptopów, 
sznureczki do binokli, tablety, tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, te-
lefony komórkowe, tokeny bezpieczeństwa, torby do nosze-
nia komputerów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urzą-
dzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia monitorujące, inne niż 
do celów medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia 
telekomunikacyjne w postaci biżuterii, walkie-talkie, zegarki 
inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 35 admi-
nistrowanie programami lojalności konsumenta, agencje in-
formacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, bada-
nia biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, bezpośrednia 
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, impresariat w działalności artystycznej, indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, optymalizacja stron in-
ternetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promo-
cji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, projekto-
wanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zesta-
wienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi aukcyjne, usługi handlu detalicznego online w zakresie 
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dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i fil-
mów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, 
usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, 
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo-
cji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usłu-
gi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi rela-
cji z mediami, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w za-
kresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, usługi związane z listami prezentów, wyceny 
handlowe, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowe-
go we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni 
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, ga-
dżety reklamowe, 41 chronometraż imprez sportowych, do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja 
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, pokazy z zakresu kształcenia praktycznego, kultura fi-
zyczna, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, or-
ganizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów,  organizowanie konkursów dla celów 
rozrywkowych, lub edukacyjnych, organizowanie konkursów 
piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, organizowanie zawodów sportowych, planowanie 
przyjęć jako działalność rozrywkowa, pozowanie dla arty-
stów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, pro-
dukcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
rezerwowanie miejsc na pokazy, świadczenie usług w zakre-
sie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfro-
wej nie do pobrania w Internecie, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do po-
brania, usługi agencji dystrybucji biletów dla celów rozryw-
kowych, usługi artystów estradowych, usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji imprez, usługi gier oferowane w syste-
mie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
klubowe dla rozrywki lub nauki, usługi klubów zdrowia, usłu-
gi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, usługi parków rozrywki, usługi parków rozryw-
ki, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskote-

kami, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji 
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wystawianie spek-
takli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 503103 (220) 2019 08 04
(731) SOBCZAK KAROL, Olecko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kocham Olecko

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 45  usługi bezpieczeństwa 
dla ochrony mienia i osób.

(210) 503128 (220) 2019 08 05
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES-CONTROL SOLUTIONS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CS TRANSITION TECHNOLOGIES CONTROL 

SOLUTIONS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.03
(510), (511) 7 roboty przemysłowe, instalacje elektryczne, 
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 9 instalacje elek-
tryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi, 
programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe 
i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących 
lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania za-
pisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego 
z odległych sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia danych, urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne 
nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery przenośne, 
oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt kompute-
rowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instalacje, aparaty 
i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie do-
tyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne 
i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie komputerowe 
dla sieci i usług, programy komputerowe stosowane w In-
ternecie, serwery, oprogramowanie w zakresie automatyki 
i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń 
mobilnych, komputerowe programy sterujące, światłowody, 
urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, 
sprzęt do przetwarzania danych, roboty do nadzoru bez-
pieczeństwa, roboty do teleprezencji, roboty edukacyjne, 
roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 
roboty laboratoryjne, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
11 automatyka budynkowa, HVAC, instalacje klimatyzacyj-
ne, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne 
[klimatyzacyjne, instalacje do oczyszczania ścieków -proce-
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sy przemysłowe, instalacje do uzdatniania wody - procesy 
przemysłowe, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz 
rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do prze-
wodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, automatyczne instalacje do trans-
portu popiołu, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
instalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 41 organizowanie i prowadzenie 
kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk za-
wodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie 
konferencji i szkoleń, działalność wspomagająca edukację, 
usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje 
multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, semi-
nariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych 
form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, 
sprzętem komputerowym, aplikacjami i sieciami, tłumacze-
nia, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, 
doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania kom-
puterowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, 
instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, 
instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz da-
nych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero-
wej, usługi wparcia technicznego polegające na serwisie i na-
prawie oprogramowania komputerowego i komputerowych 
baz danych, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, prace badawczo - rozwojowe, usługi w za-
kresie tworzenia oprogramowania komputerowego do ko-
munikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi, usługi 
w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego 
i systemów komputerowych umożliwiających realizację prze-
twarzania i przesyłania danych, analizy systemów kompute-
rowych, programowanie komputerów i urządzeń mobilnych, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie 
oprogramowania wspierającego i/lub optymalizujące proce-
sy biznesowe, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, 
wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware 
i firmware, systemów opracowania danych i sieci kompute-
rowych, usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu kompu-
terowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, 
usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe 
i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing progra-
mistów, informatyków oraz specjalistów IT, outsourcing usług 
oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów 
i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputero-
wego, projektowanie komputerowych sieci, projektowanie 
komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje 
i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów kompu-
terowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowe-
go, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury 
obliczeniowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania awarii, monitorowanie systemów komputerowych 

w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów 
technicznych, tworzenie platform komputerowych, usługi 
inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki, doradztwo dotyczące oszczędności energii, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych elek-
tronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 503642 (220) 2019 08 20
(731) BARYCZA JACEK PIOTR, Przemków
(540) (znak słowny)
(540) saltino
(510), (511) 1 sól kamienna, 3 sole kąpielowe do celów in-
nych niż lecznicze, sole dla celów kosmetycznych, 19  płyty, 
okładziny i panele solne obrobione i częściowo obrobione 
dla celów budowlanych, 37 usługi budowlane, budowa 
obiektów architektonicznych z soli kamiennej i z soli mor-
skiej, w tym grot i jaskiń solnych, kamieniarstwo, usługi eks-
ploatacji kamieniołomów, usługi eksploatacji kopalni soli, 
informacja budowlana, układanie ścian, podłóg i sufitów, 
w tym płytami, okładzinami lub panelami solnymi, 40 ob-
róbka kamienia, soli kamiennej i soli morskiej, obróbka płyt, 
okładzin i paneli kamiennych, w tym z soli kamiennej i z soli 
morskiej, 44 sanatoria, usługi medyczne, usługi higieniczne 
i kosmetyczne dla ludzi, prowadzenie placówek rehabilita-
cyjnych oraz domów dla rekonwalescentów, usługi fizyko-
terapeutyczne, elektroterapeutyczne i aromaterapeutyczne, 
wykonywanie masaży, ciepłolecznictwo i światłolecznictwo, 
prowadzenie łaźni publicznych, salonów fryzjerskich oraz ko-
smetycznych salonów piękności.

(210) 503852 (220) 2019 08 27
(731) MAZUREK SONIA GOSPODARSTWO ROLNE 

MAZUREK, Bagieniec
(540) (znak słowny)
(540) Lawenda Dolnosielska
(510), (511) 3 olejki eteryczne, olejki do masażu, środki per-
fumeryjne i dezodoranty, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, farby, kremy, szam-
pony, odżywki i lakiery do włosów, mydła, toniki, mleczka, 
maseczki i kremy do twarzy, mydła, balsamy i olejki do ciała, 
płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji jamy ustnej, 28 gry 
i zabawki dla dzieci i młodzieży, pacynki, przytulanki, lalki, 
misie pluszowe, 30 kawa, herbata, kakao, zioła suszone, zioła 
przetworzone, przyprawy, miód, ryż, mąka i produkty zbo-
żowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, 
mąka i mieszanki mączne, wyroby i potrawy na bazie mąki, 
makaron i potrawy na bazie makaronu, ryż i potrawy na ba-
zie ryżu, kasze i potrawy na bazie kasz, czekolada i desery, 
lody, napoje mrożone na bazie lodów, kawy, czekolady, ka-
kao, polewy do ciast, galaretki, budynie, kisiele, sosy do po-
lewania deserów, 31 świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, 
kwiaty żywe, kwiaty suszone.
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(210) 504254 (220) 2019 09 09
(731) KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA PARTNER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER Kancelaria Księgowo - Podatkowa sp. z o.o.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.10
(510), (511) 35 usługi księgowe, usługi rachunkowości, aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
analizy kosztów, audyt finansowy, doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, fakturowanie, przy-
gotowywanie list płac, przygotowywanie zeznań podatko-
wych, sporządzanie wyciągów z konta prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych 
i podatkowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, 
analizy finansowe, wyceny do celów podatkowych.

(210) 504388 (220) 2019 09 12
(731) DEMIANIUK GRZEGORZ, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA TRIBE

(531) 23.05.11, 23.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży de-
talicznej, hurtowej i online takich artykułów jak: bagaże po-
dróżne, zestawy podróżne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki 
turystyczne, plecaki dla alpinistów, torby, torby plażowe, torby 
podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, worki podróżne, 
torebki, portfele, saszetki biodrowe, walizki, laski, kijki marszo-
we i trekkingowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia 
wierzchnie [odzież], kurtki, odzież gimnastyczna i sportowa, 
obuwie gimnastyczne i sportowe, obuwie wspinaczkowe, 
obuwie rekreacyjne, komplety sportowe, bielizna, bielizna 
funkcjonalna, bielizna termoaktywna, skarpetki, kostiumy ką-
pielowe, czepki kąpielowe, artykuły gimnastyczne i sportowe, 
sprzęt sportowy, akcesoria do pływania, hantle, przyrządy 
stosowane w kulturystyce, stacjonarne rowery treningowe, 
worki treningowe, przyrządy gimnastyczne, ochraniacze ciała 
do użytku sportowego, usługi prowadzenia sklepów interne-
towych oferujących odzież i obuwie turystyczne i sportowe 
oraz artykuły turystyczne i sportowe, organizacja i prowadze-
nie prezentacji produktów, udostępnianie informacji o pro-
duktach konsumenckich, usługi badania rynku, reklama na zle-
cenie osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, roz-
powszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, 41 świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, 
gimnastyka (instruktaż), udzielanie informacji w dziedzinie 
rekreacji, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi 
w zakresie kultury fizycznej, usługi trenerskie, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej za pośrednic-
twem Internetu, dostarczanie informacji na temat aktywno-

ści sportowych, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z dietą, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie wydarzeń 
sportowych za pomocą strony internetowej, udzielanie infor-
macji na temat rekreacji za pomocą strony internetowej.

(210) 504716 (220) 2019 09 23
(731) ENTERPRISE FIFTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEEF N’ PEPPER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.04.04, 03.04.13, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 43 katering obejmujący żywność i napoje dla in-
stytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlo-
we, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, organizacja cateringu na imprezy urodzino-
we, restauracje dla turystów, imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków 
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie 
zlecania na zewnątrz, restauracje z grillem, serwowanie jedze-
nia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi 
restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 505541 (220) 2019 10 13
(731) KUCIŃSKA MARTA 9FASHION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOGA PIĘKNA

(531) 05.05.04, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż poduszek antyzmarszczkowych, ak-
cesoriów do masażu twarzy i ciała, akcesoriów do pielęgnacji 
ciała, olejków aromatycznych, książek o tematyce zdrowot-
nej i pielęgnacyjnej oraz rozwoju duchowego i osobistego, 
medycyny alternatywnej, 41 organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sesji indywidual-
nych o tematyce pielęgnacji twarzy i ciała, usługi sprzedaży 
kursów on-line, kursów pdf o tematyce pielęgnacji ciała.
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(210) 505827 (220) 2019 10 21
(731) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TATA W TARAPATACH
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe ani-
mowane, naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficz-
ne, naświetlone, nagrania magnetyczne, nagrania optyczne, 
nagrania magnetyczno-optyczne, nagrania w formie stałej, 
audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, książki 
i publikacje elektroniczne, programy komputerowe [software] 
do gier elektronicznych do pobrania przez Internet i za po-
średnictwem urządzeń bezprzewodowych, dyski i publika-
cje multimedialne, nagrania i publikacje multimedialne, dyski 
do odczytu laserowego, dyski i publikacje wideo, oprogra-
mowanie komputerowe, programy komputerowe, nagrania 
cyfrowe, nośniki do przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub 
wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, aparaty i urządzenia 
do nagrywania i/lub reprodukcji dźwięków i/lub obrazów wi-
deo i/tub informacji, hologramy, dyskietki, nagrania dźwięko-
we, nagrane dyskietki, dyski do nagrywania, płyty kompakto-
we, płyty gramofonowe, taśmy audio, kasety magnetofonowe, 
taśmy wideo, dyski laserowe, płyty kompaktowe - interaktyw-
ne dyski CD-ROM, cyfrowe dyski wideo, aparaty i narzędzia 
komunikacyjne, telefony, mobilne urządzenia telefoniczne, ła-
dowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, zestawy bez-
przewodowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie 
gier komputerowych do użycia na telefonach komórkowych 
i przenośnych, szafy karaoke, części i osprzęt wszystkich wyżej 
wymienionych towarów, nagrane płyty kompaktowe, płyty 
DVD oraz inne nośniki elektroniczne i cyfrowe obejmujące gry, 
dyski multimedialne i publikacje elektroniczne do pobierania, 
nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne do pobie-
rania, dyski wideo i publikacje elektroniczne do pobierania, 
38 usługi nadawania programów telewizyjnych, transmisja 
programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, 
nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewizja kablo-
wa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi telefoniczne, 
usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, usługi 
komunikacyjne za pośrednictwem fal radiowych, telefonów, 
Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, mikrofal i sieci elek-
trycznej, usługi telefoniczne, 41 usługi szkoleniowe i rozryw-
kowe, publikowanie, rozrywka, edukacja i instruktaż poprzez 
radio i telewizję lub dotyczący radia i telewizji, usługi eduka-
cyjne i rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, ra-
diowych, kablowych, satelitarnych i internetowych, produkcja, 
prezentacja i wypożyczanie programów telewizyjnych i ra-
diowych, filmów kinowych, widowisk, programów telewizji 
kablowej, satelitarnej oraz  nagrań dźwiękowych i wideo oraz 
udostępnianie programów internetowych nie do pobrania, 
publikowanie, produkcja i wypożyczanie materiałów eduka-
cyjnych i instruktażowych, interaktywne konkursy telefonicz-
ne,zapewnianie i dostarczanie edukacji i rozrywki  za pośred-
nictwem radia, telewizji, satelity, łączy kablowych, telefonu, 
sieci komputerowej i Internetu, organizowanie spektakli, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagranych spektakli 
filmów, występów radiowych i telewizyjnych, produkcja taśm 
wideo i dysków wideo, radiowe programy rozrywkowe, tele-
wizyjne programy rozrywkowe, rozrywka kinowa, rozrywka 
teatralna, pokazy gier, usługi rozrywki telewizyjnej obejmu-
jące telefoniczny udział publiczności, rozrywka interaktywna 
przystosowana do telefonów komórkowych, gry internetowe, 
obsługa loterii i gier losowych, usługi w zakresie gier rozryw-
kowych, obsługa kasyn, obsługa salonów gier, usługi kasy-
na, gry karciane i turnieje w kasynach, zawody, konkursy, gry 
i lub widowiska, loterie, świadczenie którychkolwiek z wyżej 

wymienionych usług na telefony komórkowe, poprzez sieci 
mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal 
lub poprzez inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, 
na żywo, elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez 
Internet, on-line oraz za pośrednictwem telewizji, organizacja, 
produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kul-
turalnych i rozrywkowych, organizacja, produkcja, zarządzanie 
i prezentacja zawodów, konkursów, gier, pokazów gier, quizów, 
dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez 
scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów, przedsta-
wień na żywo i imprez z udziałem publiczności, organizacja, 
produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci 
komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych  
i/lub edukacyjnych, udostępnianie gier za pośrednictwem te-
lefonów komórkowych lub sieci komputerowych, zapewnia-
nie interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących rozpo-
znawanie głosu, konkursy i quizy udostępniane przez telefony 
i telefony komórkowe, prowadzenie i organizacja konkursów 
przez telefon, konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line, 
obsługa loterii i gier losowych.

(210) 505883 (220) 2019 10 21
(731) CPF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO BE FOODIE

(531) 27.05.01, 02.01.11
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, prze-
kąski na bazie mięsa, warzyw, sałatki gotowe, owoce morza 
(nieżywe), przetworzone owoce morza, desery jogurtowe, 
desery mleczne, schłodzone desery mleczne, desery wy-
konane z produktów mlecznych, desery na bazie sztuczne-
go mleka, desery owocowe, 30 gotowe dania z ryżu, dania 
na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, batony zbożowe 
i energetyczne, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy za-
wierające głównie ryż, gotowe potrawy zawierające głównie 
makaron, gotowe lunch w pudełku składający się z ryżu z do-
datkiem mięsa, ryby lub warzyw, potrawy na bazie makaro-
nu, potrawy z makaronu, przekąski składające się głównie 
z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, sałatka 
z makaronem, sałatka ryżowa, desery czekoladowe, suflety 
deserowe, budynie deserowe, musy deserowe, pływające 
wyspy [deser], desery z musli, Via [holenderski deser mlecz-
ny], crème caramel [karmelowy deser], gotowe desery [wy-
roby cukiernicze], budynie deserowe w proszku, deser pud-
dingowy na bazie ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], 
puddingi do użytku jako desery, kremy budyniowe custard 
[pieczone desery], słodkie sosy do deserów na bazie mleka 
i żółtek (custard), Gotowe desery [wyroby piekarnicze], dese-
ry lodowe, budynie deserowe w proszku, mrożone mleczne 
desery w formie batonów, desery z warstwą lodów, owoców 
i bitej śmietany [parfait], 32 napoje owocowe, napoje wa-
rzywne.
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(210) 505918 (220) 2019 10 22
(731) SOCHA URSZULA BB INVEST, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY SZYNDZIELNIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 
26.11.12

(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania przedsięwzię-
ciami inwestycyjnymi w celu budowy lub przygotowania 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży lub wynajmowania, usługi pośredniczenia 
w sprzedaży projektów lokali mieszkalnych i niemieszkal-
nych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mają-
cych zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i nie-
mieszkaniowym, jak również gotowych konstrukcji obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych - pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie, w katalogach 
wysyłkowych lub za pośrednictwem Internetu, zarządzanie 
hotelami, usługi doradztwa związane z administrowaniem 
i zarządzaniem hotelami, usługi reklamowe w zakresie tu-
rystyki i podróży, 36 usługi zarządzania nieruchomościami, 
w szczególności w zakresie osiedli mieszkaniowych, a tak-
że lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, wynajem lub dzierżawa 
nieruchomości, wynajem długoterminowy lub krótkotermi-
nowy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, organizowanie 
wynajmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, w szczególności za pośred-
nictwem Internetu, ocena i wycena nieruchomości, usługi 
sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, koszto-
rysowanie, 37 budownictwo mieszkaniowe i niemieszka-
niowe, prowadzenie działalności developerskiej w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, usługi 
w zakresie: budowania lokali mieszkaniowych i niemiesz-
kaniowych, w tym zwłaszcza osiedli - wraz z infrastrukturą, 
usługi instalacyjne, wykończeniowe i naprawcze w zakre-
sie budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego 
obejmujące zwłaszcza instalacje elektryczne, centralnego 
ogrzewania, gazowe, wodno-kanalizacyjne, fotowoltaiczne, 
usług nadzoru budowlanego, prace budowlano-wykończe-
niowe w zakresie wystroju wnętrz, doradztwo techniczne 
oraz inżynieryjne w zakresie budownictwa, sprzątanie hoteli, 
41 kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów i zjazdów - w zakresie prowadzenia 
działalności developerskiej, a także działalności polegającej 
na zarządzaniu oraz wynajmie nieruchomości, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], planowanie przy-
jęć [rozrywka], usługi rozrywkowe, kursy edukacyjne w dzie-
dzinie branży turystycznej, 43 pensjonaty, kafeterie [bufety], 
usługi barowe, usługi hotelowe - w tym zwłaszcza polega-
jące na zapewnianiu zakwaterowania, usługi restauracyjne, 
wynajmowanie sal na zebrania, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, domy turystyczne, usługi w zakresie obozów 
turystycznych [zakwaterowanie], usługi biur turystycznych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowań.

(210) 505931 (220) 2019 10 23
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 35 LAT OD 1984

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.03, 29.01.11
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, płyny do pielęgnacji włosów, barwniki do celów 
kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach 
produkcyjnych oraz inni do celów medycznych, środki prze-
ciw potowe, detergenty, środki antyseptyczne, środki anty-
poślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, mydła dezyn-
fekujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, preparaty po gole-
niu, preparaty do golenia, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 
upiększające, kremy kosmetyczne, ekstrakty z kwiatów, kwia-
ty jako baza do perfum, mieszaniny zapachowe, preparaty 
do mycia, mydełka, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 
mydła przeciw potowe, mydła przeciw potowe do stóp, olejki 
do celów perfumeryjnych, produkty toaletowe, toniki kosme-
tyczne, woda toaletowa, woda zapachowa, 5 produkty farma-
ceutyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, materiały dentystycz-
ne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, prepa-
raty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne, 
do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczni-
czych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy 
do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycz-
nych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku 
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 
lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceu-
tycznych, napoje lecznicze, środki do odkażania i opatrywania 
ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, 35 reklama i usługi 
reklamowe, zarządzanie w działalności handlowej, administro-
wanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi reklamo-
we, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich me-
diów, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badanie 
rynku, badania marketingowe, wynajem maszyn i urządzeń 
dla biur, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów 
farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożyw-
czych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dystrybucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, kom-
puterowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, 
księgowość, uaktualnienie materiałów reklamowych, organi-
zowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub targów w celach 
lub reklamowych, organizacja i przeprowadzenie imprez rekla-
mowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, eksport-import, kreowanie wizerunku firm, 
zarządzanie hotelami, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
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(210) 506184 (220) 2019 10 29
(731) COMING HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe, 
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 42 usługi 
architektoniczne, opracowywanie projektów technicznych, 
urbanistycznych, budowlanych, dekoracji wnętrz.

(210) 506186 (220) 2019 10 29
(731) EUROGOOD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LH LOFT HOUSE APARTMENTS

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania [mieszkania], wy-
najem mieszkań.

(210) 506301 (220) 2019 11 26
(731) ZIÓŁKOWSKA ANNA, Polanica Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANNABIS

(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 dezodoranty, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, woda kolońska, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy 
kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
produkty perfumeryjne, perfumy, płyny po goleniu, woda 
toaletowa, toniki kosmetyczne, woda kolońska, woda toale-
towa, woda zapachowa, kosmetyki, balsamy kosmetyczne, 
kremy do skóry, kremy kosmetyczne do twarzy i rąk, śmie-
tanki, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, toniki, 
żele kosmetyczne, peelingi, szampony, lotony, farby, odżywki, 
pianki, lakiery i żele do włosów, mydła kosmetyczne, mydła 
dezodorujące, szminki, kredki kosmetyczne, pastele i cienie 
do powiek, tusz do rzęs, pudry kosmetyczne, lakiery do pa-
znokci, zestawy kosmetyków dla dzieci i dorosłych oraz zesta-
wy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn, płyny do kąpieli, olejki 
do kąpieli, olejki do opalania, talk kosmetyczny, 5 marihuana 
medyczna, medyczne konopie siewne i ich pochodne, suple-
menty diety na bazie konopi służące poprawie zdrowia ogól-

nego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie konopi, 
białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na bazie 
konopi, zastępujące posiłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do ce-
lów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi 
siewnych i z marihuany, ziołowe preparaty lecznicze, miano-
wicie preparaty z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz 
pochodne marihuany, które mogą być legalnie produkowane, 
mianowicie płyny, oleje, spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecz-
nicze oleje konopne, produkty do podawania marihuany me-
dycznej i medycznych konopi siewnych mianowicie spraye 
do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, napoje 
na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych, napoje 
na bazie konopi siewnych do celów medycznych i zdrowot-
nych, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia cho-
rób żołądkowo - jelitowych, łagodzenia bólu, leczenia trądziku, 
leczenia przewlekłego bólu, leczenia jaskry, leczenia bólów 
głowy, leczenia chorób zapalnych i zaburzeń tkanki łącznej, le-
czenia chorób zapalnych i zaburzeń mięśni, leczenia zaburzeń 
metabolicznych, a mianowicie cukrzycy, bulimii, jadłowstrętu, 
otyłości i niedoczynności tarczycy, leczenia chorób psychicz-
nych, a mianowicie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, 
zaburzeń poznawczych, schizofrenii, leczenia podrażnień 
skóry, a mianowicie użądleń pszczół, oparzeń słonecznych, 
wysypek, ran, zrogowaceń, odcisków i trądziku, leczenia ukła-
du mięśniowo - szkieletowego, a mianowicie chorób tkanki 
łącznej, chorób kości, chorób kręgosłupa, bólu pleców, zła-
mań, skręceń, urazów chrząstki, ran, preparaty do znieczule-
nia miejscowego, systemy podawania leków do stosowania 
miejscowego, mianowicie pianki, żele, kremy, spraye, balsamy 
i maści, które działają jako baza i przygotowują skórę do przy-
jęcia preparatów leczniczych, które są wchłaniane przez skórę 
do układu krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki, 
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, wody gazowane, jabłkowy sok, pastylki 
do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, 
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, produkty do wytwarza-
nia wody mineralnej, wody mineralne, esencje do produkcji 
napojów, preparaty do produkcji napojów, napoje izotonicz-
ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe na-
poje owocowe, napoje serwatkowe, nektary owocowe, soki 
owocowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidoro-
wy, napoje serwatkowe, soki owocowe, soki warzywne, sok 
jabłkowy, woda stołowa, woda, woda niegazowana, prepara-
ty do produkcji wody gazowanej, produkty do wytwarzania 
wody mineralnej, woda mineralna, woda stołowa.

(210) 506305 (220) 2019 10 31
(731) OLESIAK MARCIN, Piaseczno; OLESIAK KRZYSZTOF, 

Warszawa; GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAJSKIE Lody TAJSKIE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 30 lody spożywcze, gofry, 35 promocja, sprze-
daż dla osób trzecich.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 506375 (220) 2019 11 04
(731) PIOTROWSKI TOMASZ, ZIELIŃSKI DARIUSZ, 

PIOTROWSKA KAROLINA SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) manumo
(510), (511) 14 biżuteria, 25 odzież.

(210) 506437 (220) 2019 11 05
(731) VITOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELITE SOCIAL CLUB WHISKY BAR & CIGAR LOUNGE

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03, 
26.11.08, 26.11.12, 05.03.11, 05.03.15

(510), (511) 43 usługi związane z restauracjami, kawiarniami, 
pubami, barami, cateringiem oraz usługi gastronomiczne 
i usługi hotelarskie.

(210) 506513 (220) 2019 11 07
(731) PERNUZZI MARIANELA, Cordoba, AR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUROREHABILITACIÓN RCM by Marianela Pernuzzi

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06, 26.13.99
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, pa-
pier, druki, fotografie, materiały biurowe, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, szkoleń, zjazdów, sympozjum, seminariów, or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, 44 usługi medyczne, 
kliniki medyczne, usługi rehabilitacyjne, usługi rekonwale-
scencyjne, opieka medyczna.

(210) 506650 (220) 2019 11 12
(731) DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTETIKA DOM LEKARSKI

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi w zakresie: chirurgia plastyczna, me-
dycyna estetyczna, kosmetologia, laseroterapia, ginekologia 
estetyczna, dentystyka, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki me-
dyczne, masaż, opieka medyczna, usługi położnicze, pomoc 
medyczna, porady psychologa, rehabilitacja dla osób mal-

tretowanych, chiropraktyka, opieka zdrowotna, opieka pielę-
gniarska i medyczna, usługi terapeutyczne, usługi doradcze 
w dziedzinie zdrowia, usługi logopedyczne, usługi medycy-
ny alternatywnej, usługi telemedyczne, dermatologia.

(210) 506724 (220) 2019 11 13
(731) ZWIERZYŃSKI MARCIN VELA INVEST, Nasielsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELA INVEST

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.07.15, 26.07.25
(510), (511) 37 obsługa inwestycji w zakresie usług geolo-
gicznych i środowiskowych, wiercenie studni głębinowych, 
instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja syste-
mów kontroli środowiska, usługi doradcze w zakresie naprawy 
i konserwacji systemu kontroli środowiska, budowa konstruk-
cji podziemnych, usługi diagnostyczne w zakresie ochrony 
środowiska, instalacja systemów do kontroli środowiska, in-
stalacja systemów ochrony środowiska, 42 przygotowywanie 
opracowań z zakresu inżynierii środowiska i geologii, projek-
towanie i dokumentowanie prac geotechnicznych i geolo-
giczno - inżynierskich, pomiary i badanie gruntów, pomiary 
gruntów i dróg, usługi w zakresie badania gruntów budowla-
nych, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów, 
usługi doradcze w zakresie oceny ryzyka dla ujęć wód pod-
ziemnych, pomiary inżynieryjne, usługi w zakresie wydawania 
opinii gruntowo - wodnych, doradztwo w zakresie warunków 
gruntowo - wodnych, projektowanie i planowanie techniczne 
oczyszczalni wody, usługi doradcze z zakresie hydrogeologii, 
usługi planowania urbanistycznego w zakresie geologii, inży-
nieria wodno - lądowa, badania środowiskowe, pomiary śro-
dowiska, usługi w zakresie hydrogeologii, ocena zagrożeń śro-
dowiskowych, kompilacja informacji dotyczących środowiska, 
usługi monitoringu środowiska naturalnego, gromadzenie 
informacji na temat środowiska naturalnego, pomiary środo-
wiska w obrębie budynków, analiza powietrza w środowisku 
budowlanym, monitoring środowiskowy obszarów składo-
wania odpadów, monitoring środowiskowy terenów utylizacji 
odpadów, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska natu-
ralnego, usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie 
ochrony środowiska, usługi w zakresie badań środowiskowych 
w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, monitorowanie wy-
darzeń i działań mających wpływ na środowisko w obrębie 
struktur inżynierii wodno - lądowej, pobieranie próbek do ba-
dania zanieczyszczenia, pomiary geofizyczne, usługi badań 
geofizycznych, usługi doradcze w zakresie geofizyki, usługi 
w zakresie badań geofizycznych, usługi w zakresie sondowa-
nia i profilowania elektrooporowego.

(210) 506764 (220) 2019 11 14
(731) COMMERCECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMERCECON BUDUJEMY DLA PRZEMYSŁU

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.03.11
(510), (511) 37 budownictwo przemysłowe.
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(210) 506825 (220) 2019 11 15
(731) EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych,   
ładowarki do baterii,   przyrządy pomiarowe,   instalacje 
elektryczne,   oprogramowanie do sterowania i zarządzania 
ładowaniem pojazdów,   oprogramowanie pośredniczące 
do zarządzania funkcjami oprogramowania w   urządzeniach 
elektronicznych, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu, 
obejmujące sprzedaż następujących towarów:   produkty 
spożywcze, plastry i materiały opatrunkowe, produkty far-
maceutyczne,   wody mineralne gazowane i niegazowane, 
inne napoje bezalkoholowe,   piwo, napoje alkoholowe 
nisko- i wysokoprocentowe, wina, wódki,   akcesoria samo-
chodowe, 37 usługi stacji obsługi pojazdów,   instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przeką-
skowych,   usługi kafeterii,   usługi kawiarni,   usługi barów 
kawowych,   usługi restauracji przygotowujących żywność 
na wynos,   dostarczanie żywności i napojów.

(210) 506947 (220) 2019 11 20
(731) WHITE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZytywna AKADEMIA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyj-
ne, 41 usługi edukacyjne, 42 hosting stron internetowych, 
tworzenie witryn.

(210) 506994 (220) 2019 11 21
(731) POLSKA GRUPA DETALISTÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGD Polska Grupa Detalistów

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bekon, bigos, chrupki na bazie mięsa, drób, 
daktyle, dziczyzna, dżemy, ekstrakty mięsne, fasolka konser-
wowa, flaki, galaretki, galarety mięsne, homary, nieżywe, 
hummus jako pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, ja-
dalne owady, nieżywe, jaja, kapusta kwaszona, kaszanka, kar-
czochy konserwowe, kawior, kiszone warzywa jako kimchi, 

klipfisz jako solony i suszony dorsz, kiełbaski w cieście, kiełba-
sy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty roso-
łowe, konserwy mięsne, konserwowane grzyby, konserwo-
wane jagody, konserwowane warzywa, konserwy rybne, kro-
kiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, liofilizowane mięso, 
liofilizowane warzywa, margaryna, marmolada, masło, mięso 
konserwowane, mięso solone, mrożone owoce, oleje spo-
żywcze, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, 
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, ostry-
gi, nieżywe, owoce w puszkach, pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, pikle, placki ziemniaczane, podpuszczka, pro-
dukty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, produkty 
gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, produkty sero-
warskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, raki, nieży-
we, rodzynki, ryby, sałatki warzywne, soczewica konserwowa-
na, smalec, soki roślinne do gotowania, sosy mięsne, szynka, 
śledzie, nieżywe, tłuszcze jadalne, tofu, tuńczyk, nieżywy, wą-
troba, wędliny, wodorosty konserwowe, wieprzowina, wyro-
by gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
30 batony lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, biszkop-
ty, bułeczki słodkie, bułka tarta, chałwa, chipsy jako produkty 
zbożowe, chleb, chow-chow jako przyprawa, ciasta, ciasta 
mączne, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukier, cukierki, cur-
ry jako przyprawa, cykoria, cynamon. czekolada, drożdże, en-
zymy do ciast, galaretki owocowe jako słodycze, glukoza 
do celów spożywczych, gofry, goździki jako przyprawa, her-
bata, herbatniki, imbir jako przyprawa, jogurt mrożony jako 
lody spożywcze, kakao, kanapki. kanapki z parówką jako hot 
dog, kapary, kasze spożywcze, kawa, keczup jako sos, kraker-
sy, kukurydza: mielona, palona, pop-corn, kurkuma do żyw-
ności, kuskus jako kasza, lody, lody spożywcze, lód do napo-
jów chłodzących, majonezy, makarony: nitki, paski, rurki, mar-
cepan, mąka, mąka ziemniaczana, melasa, mięso w cieście, 
mięsne sosy, miód, mesli, musztarda, naleśniki, płatki owsiane, 
ocet, pepitki, pieczywo imbirowe, pieprz, piernik, pierożki ra-
violi, pizze, placki, płatki zbożowe, pomadki jako cukierki, po-
trawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty żywnościowe ze skrobi, propolis, przyprawy, 
puddingi, rollsy, roślinne preparaty zastępujące kawę, ryż, 
sago, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze 
ozdobne na choinkę, słodziki, słód do celów spożywczych, 
sorbety, sosy jako przyprawy, sól do konserwowania żywno-
ści, spaghetti, suchary, sushi, syrop cukrowy do celów spo-
żywczych, szafran, tabule, tako, tapioka, tarty, tortille, wanilia, 
wermiszel, wyroby cukiernicze, zaczyn, zielenina jako przy-
prawy, żywność na bazie mąki, 35 agencje importowo - eks-
portowe, badanie rynku doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, reklamy 
za pośrednictwem sieci komputerowej, zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla in-
nych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej 
sprzedaży artykułów spożywczych, usługi umożliwiające od-
biorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, skle-
pach, przez Internet z: dietetyczna żywność do celów leczni-
czych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze 
zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, po-
karm dla niemowląt, bekon, bigos, chrupki na bazie mięsa, 
drób, daktyle, dziczyzna, dżemy, ekstrakty mięsne, fasolka 
konserwowa, flaki, galaretki, galarety mięsne, homary, nieży-
we, hummus jako pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, 
jadalne owady, nieżywe, jaja, kapusta kwaszona, kaszanka, 
karczochy konserwowe, kawior, kiszone warzywa jako kimchi, 
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klipfisz jako solony i suszony dorsz, kiełbaski w cieście, kiełba-
sy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty roso-
łowe, konserwy mięsne, konserwowane grzyby, konserwo-
wane jagody, konserwowane warzywa, konserwy rybne, kro-
kiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, liofilizowane mięso, 
liofilizowane warzywa, margaryna, marmolada, masło, mięso 
konserwowane, mięso solone, mrożone owoce, oleje spo-
żywcze, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, 
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, ostry-
gi, nieżywe, owoce w puszkach, pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, pikle, placki ziemniaczane, podpuszczka, pro-
dukty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, produkty 
gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, produkty sero-
warskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, raki, nieży-
we, rodzynki, ryby, sałatki warzywne, soczewica konserwowa-
na, smalec, soki roślinne do gotowania, sosy mięsne, szynka, 
śledzie, nieżywe, tłuszcze jadalne, tofu, tuńczyk, nieżywy, wą-
troba, wędliny, wodorosty konserwowe, wieprzowina, wyro-
by gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
batony lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, biszkopty, 
bułeczki słodkie, bułka tarta, chałwa, chipsy jako produkty 
zbożowe, chleb, chow-chow jako przyprawa, ciasta, ciasta 
mączne, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukier, cukierki, cur-
ry jako przyprawa, cykoria, cynamon, czekolada, drożdże, en-
zymy do ciast, galaretki owocowe jako słodycze, glukoza 
do celów spożywczych, gofry, goździki jako przyprawa, her-
bata, herbatniki, imbir jako przyprawa, jogurt mrożony jako 
lody spożywcze, kakao, kanapki, kanapki z parówką jako hot 
dog, kapary, kasze spożywcze, kawa, keczup jako sos, kraker-
sy, kukurydza: mielona, palona, pop-corn, kurkuma do żyw-
ności, kuskus jako kasza, lody, lody spożywcze, lód do napo-
jów chłodzących, majonezy, makarony: nitki, paski, rurki, mar-
cepan, mąka, mąka ziemniaczana, melasa, mięso w cieście, 
mięsne sosy, miód, mesli, musztarda, naleśniki, płatki owsiane, 
ocet, pepitki, pieczywo imbirowe, pieprz, piernik, pierożki ra-
violi, pizze, placki, płatki zbożowe, pomadki jako cukierki, po-
trawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty żywnościowe ze skrobi, propolis, przyprawy, 
puddingi, rollsy, roślinne preparaty zastępujące kawę, ryż, 
sago, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze 
ozdobne na choinkę, słodziki, słód do celów spożywczych, 
sorbety, sosy jako przyprawy, sól do konserwowania żywno-
ści, spaghetti, suchary, sushi, syrop cukrowy do celów spo-
żywczych, szafran, tabule, tako, tapioka, tarty, tortille, wanilia, 
wermiszel, wyroby cukiernicze, zaczyn, zielenina jako przy-
prawy, żywność na bazie mąki, algarobilla, bagassa z trzciny 
cukrowej w stanie surowym, cebulki kwiatowe, chleb święto-
jański, chmiel, choinki, drzewa jako rośliny, drewno w stanie 
surowym, dynie, homary żywe, ikra rybia, jęczmień, kora suro-
wa, korzenie jadalne, kukurydza, langusty, małże żywe, mię-
czaki, mąka z ryżu, nasiona stosowane jako ziarna, oliwki świe-
że, ostrygi żywe, otręby zbożowe, owies, palmy, pieprz zioło-
wy, pokrzywy, pszenica, raki stosowane jako żywe, rośliny, ro-
śliny suszone do dekoracji, sezam, siano, skorupiaki żywe, so-
czewica świeża, szyszki chmielowe lub sosnowe, świeże: cy-
trusy, jagody, grzyby, kasztany jadalne owoce, orzechy, rośliny 
strączkowe, warzywa, winogrona, trufle, zioła, wyroby z cyko-
rii, ziarna stosowane jako nasiona, ziemniaki, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczni-
czych, drożdże dla bydła, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, 
nasiona, pasza, proteiny dla zwierząt, pasza dla bydła, wysło-
dziny, zioła ogrodowe świeże, ogrodnicze: nasiona, cebulki, 
sadzonki, kłącza, krzewy, drzewa, warzywa, grzybnie, orzechy, 
korzenie, owoce, szyszki, ziarna, zioła, cebulki kwiatowe, krze-
wy, sadzonki krzewów i drzew, trzciny, winoroślą, leśne krze-
wy i drzewa, zioła ogrodowe, rośliny wodne, materiały szkół-
karskie, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi 

z owoców, brzeczka piwna, cydr bezalkoholowy, koktajle 
bezalkoholowe, kwas chlebowy jako napój bezalkoholowy, 
lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje energe-
tyzujące, napoje piwo podobne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzboga-
cane proteinami, orszada, pastylki do napojów gazowanych, 
piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, sorbety jako napoje, 
soki owocowe, sok pomidorowy jako napój, syropy do napo-
jów, woda gazowana, wyciąg z chmielu do wytwarzania 
piwa, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka jako likier, 
alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkohol ryżowy, 
aperitify alkoholowe, arak, brandy, cydr, ekstrakty alkoholowe, 
destylowane alkohole wysokoprocentowe, dżin, gorzkie na-
lewki, gruszecznik jako wino, kirsz alkohol na bazie wiśni, kok-
tajle alkoholowe, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe, napój 
alkoholowy - jabłecznik, napoje alkoholowe zawierające 
owoce, napoje alkoholowe destylowane, owocowe ekstrakty 
z alkoholem, piquette jako wino z wytłoczyn winogrono-
wych, rum, sake, whisky, wino, wódka, bibułki papierosowe, 
cygara, cygarniczki nie z metali szlachetnych, fajki, filtry papie-
rosowe, gilotynki do cygar, krzemienie do zapalniczek, papier 
papierosowy, papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, pa-
pierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki, przybory 
do czyszczenia fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki 
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, tabaka, 
tabakierki nie z metali szlachetnych, tytoń, ustniki do cygar, 
woreczki na tytoń, zapalniczki, zapałki, zioła do palenia.

(210) 507027 (220) 2019 11 21
(731) DESIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Polkowice

(540) (znak słowny)
(540) PPA D-105
(510), (511) 1 akceleratory do przyspieszania reakcji che-
micznych, bezchlorowe mieszaniny utleniające do wanien 
do gorących kąpieli, bezchlorowe mieszaniny utleniające 
do basenów, bezchlorowe mieszaniny utleniające do spa, 
biochemiczne substancje [inne niż do celów medycznych], 
chemiczne czynniki synergiczne, chemiczne preparaty 
do uzdatniania gleby, chemiczne środki czyszczące do sto-
sowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki 
oczyszczające do użytku w przemysłowych procesach pro-
dukcyjnych, chemiczne środki oczyszczające gaz, chemiczne 
środki pomocnicze do przemysłu włókienniczego, chemicz-
ne środki pomocnicze do przemysłu papierniczego, che-
miczne środki rozjaśniające do użytku przemysłowego, che-
miczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, che-
miczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
chemiczne środki wspomagające do użytku w nauce, che-
miczne środki wspomagające do użytku w przemyśle, che-
miczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne substan-
cje do użytku w produkcji, chemikalia czyszczące, chemikalia 
do celów oczyszczania wody, chemikalia do chromatografii, 
chemikalia do oczyszczania ścieków do użytku przemysło-
wego, chemikalia do stosowania w przemyśle elektronicz-
nym, chemikalia do stosowania w zapobieganiu szkód eko-
logicznych u roślin, chemikalia do stosowania w procesach 
uzdatniania wody, chemikalia do uzdatniania wody, chemi-
kalia do użytku w basenach chemikalia do użytku w kąpie-
lach zanurzeniowych [inne niż medyczne lub weterynaryj-
ne], chemikalia do użytku w przemyśle agrochemicznym, 
chemikalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, chemi-
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kalia do użytku w produkcji farmaceutyków, chemikalia 
do użytku w przemyśle mikroelektronicznym, chemikalia 
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych [inne niż me-
dyczne lub weterynaryjne], chemikalia przemysłowe, chemi-
kalia stosowane w patologii [inne niż medyczne i weteryna-
ryjne], chemikalia używane do produkcji materiałów lub tka-
nin, chemikalia używane w rolnictwie, chloran sodu, chlora-
ny, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, 
dodatki chemiczne, dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, 
dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodat-
ki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do obróbki 
masy papierniczej, dodatki chemiczne do pestycydów, do-
datki chemiczne do płuczek wiertniczych stosowanych 
w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne do płynów 
wiertniczych, dodatki anemiczne do produktów naftowych, 
dodatki chemiczne do spoiw stosowanych w odwiertach 
naftowych, dodatki chemiczne do stabilizacji otworów 
wiertniczych w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne 
do stosowania przy wierceniu podziemnych szybów gazo-
wych, dodatki chemiczne do stosowania w wierceniu, do-
datki chemiczne do stosowania przy remoncie kapitalnym 
podziemnych szybów, dodatki chemiczne do stosowania 
w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do użycia 
w płuczkach wiertniczych, dodatki chemiczne do użytku 
w wierceniu podziemnych szybów naftowych, dodatki che-
miczne do użytku w oczyszczaniu wody, dodatki chemiczne 
do użytku w przemyśle, dodatki chemiczne do użytku w re-
alizacji podziemnych szybów gazowych, dodatki do wody 
do druku offsetowego, katalizatory chemiczne stosowane 
w oczyszczaniu gazów syntezowych i olefinów, katalizatory 
chemiczne stosowane w eksploatacji zakładów produkcyj-
nych syntezy metanolu, katalizatory biochemiczne, kataliza-
tory, katalizatory do krakingu stosowane w przemyśle nafto-
wym, katalizatory do krakowania węglowodorów, katalizato-
ry do procesów chemicznych i biochemicznych, katalizatory 
do stosowania w procesach chemicznych, katalizatory 
do użytku w produkcji przemysłowych środków chemicz-
nych, katalizatory do użytku w procesach niebiologicznych, 
katalizatory do użytku w procesie rafinacji węglowodorów, 
katalizatory do użytku w produkcji gumy, mieszaniny che-
miczne do obróbki tkanin, mieszaniny chemiczne do po-
chłaniania węglowodorów, mieszaniny chemiczne do stoso-
wania w przemyśle budowlanym wodno-lądowym, miesza-
niny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, 
mieszaniny chemiczne do wytwarzania papieru, mieszaniny 
chemiczne do wykańczania tkanin, mieszaniny czyszczące 
w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych, mie-
szaniny odczynników chemicznych, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny odczynników 
chemicznych w formie zestawów, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny ozonu i tlenu 
(O), inne niż do celów medycznych, mieszanki chemiczne 
do użytku w wierceniu szybów i ich konserwacji, mieszanki 
chemiczne do kontroli wycieku niebezpiecznych odpadów, 
nadchlorany, nadtlenki nieorganiczne do użytku w ogrod-
nictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, 
nadtlenki nieorganiczne do użytku w gospodarce leśnej, nie-
organiczne środki strącające do oczyszczania wody pitnej, 
nieorganiczne środki strącające do oczyszczania ścieków, 
nieorganiczne substancje chemiczne do celów przemysło-
wych, nieorganiczne substancje chemiczne do użytku na-
ukowego, nieorganiczne związki chemiczne, odczynniki 
chemiczne do celów naukowych, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne 
do celów nie medycznych, odczynniki chemiczne do celów 
laboratoryjnych, inne niż do użytku medycznego lub wete-
rynaryjnego, odczynniki chemiczne do określania podatno-

ści, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
odczynniki chemiczne do odkażania gazów, odczynniki che-
miczne do oczyszczania gazów, odczynniki chemiczne 
do stosowania w biotechnologii, inne niż do użytku medycz-
nego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do użyt-
ku w diagnozie, inne niż do użytku medycznego lub wetery-
naryjnego, odczynniki chemiczne do identyfikacji mikroor-
ganizmów inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nego, odczynniki chemiczne do badania zawartości chloru, 
odczynniki chemiczne dla biologii molekularnej, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki 
analityczne [inne niż do użytku medycznego lub celów we-
terynaryjnych], odczynniki chemiczne do użytku w testach 
analitycznych, inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, odczynniki chemiczne do użytku w identyfikacji 
drożdży przy użyciu asymilacji cukrów, odczynniki chemicz-
ne do użytku w przemyśle, odczynniki chemiczne do użytku 
w badaniach genetycznych, odczynniki chemiczne, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki 
chemiczne stosowane w testach diagnostycznych, inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki che-
miczne stosowane z analizatorami immunologicznymi, inne 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynni-
ki diagnostyczne do celów naukowych, odczynniki diagno-
styczne, nie do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
odczynniki diagnostyczne, inne niż do użytku w laborato-
riach medycznych, odczynniki diagnostyczne do użytku 
in vitro w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobio-
logii, odczynniki diagnostyczne, inne niż do użytku medycz-
nego, do sprzedaży w zestawach, odczynniki diagnostyczne 
do użytku naukowego lub badawczego, odczynniki diagno-
styczne in vivo do użytku naukowego, odczynniki do analiz 
chemicznych, odczynniki do analiz bakteriologicznych wody 
kultur [inne niż do użytku medycznego lub celów weteryna-
ryjnych], odczynniki do amplifikacji kwasu nukleinowego 
[inne niż do celów medycznych], odczynniki do analizy che-
micznej, odczynniki do analiz mikrobiologicznych [inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], od-
czynniki do badań do użytku przemysłowego, odczynniki 
do badań [inne niż do użytku medycznego], odczynniki 
do badań medycznych, odczynniki do badań naukowych, 
odczynniki do celów przemysłowych, odczynniki do celów 
naukowych, odczynniki do badania na odporność, inne niż 
do użytku medycznego, odczynniki do celów badawczych, 
odczynniki do badań naukowych lub medycznych, odczyn-
niki do testów chemicznych [inne niż medyczne lub wetery-
naryjne], odczynniki do stosowania w urządzeniach nauko-
wych do analizy chemicznej i biologicznej, odczynniki do te-
stowania roztworów wodnych [inne niż do użytku medycz-
nego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do testowania 
sterylności sprzętu medycznego, odczynniki do testowania 
sterylności farmaceutyków i wstrzykiwanych roztworów, od-
czynniki do testowania wody, odczynniki do użytku nauko-
wego, odczynniki do użytku w analizach [inne niż do użytku 
medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki 
do użytku w analizach geofizycznych, odczynniki do użytku 
w analizach środowiskowych, odczynniki do użytku w dia-
gnostyce in vitro [inne niż medyczne], odczynniki do użytku 
w badaniach geofizycznych, odczynniki do użytku w pró-
bach analitycznych [inne niż do użytku medycznego lub we-
terynaryjnego], odczynniki do użytku w procesach biolo-
gicznych [inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych], odczynniki do użytku z analizatorami [inne niż 
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], od-
czynniki do wytrawiania do użytku przemysłowego, odczyn-
niki do wytrawiania do użytku w produkcji, odczynniki i pre-
paraty diagnostyczne, z wyjątkiem tych do użytku medycz-
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nego i weterynaryjnego, odczynniki laboratoryjne do użytku 
naukowego, odczynniki laboratoryjne [inne niż do użytku 
medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki labo-
ratoryjne do użytku naukowego przy analizowaniu węglo-
wodorów, odczynniki używane do badań środowiskowych, 
odczynniki używane do testów diagnostycznych [inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych], płuczki wiertni-
cze do użytku w wierceniu szybów naftowych, płuczki wiert-
nicze (dodatki chemiczne do -), płuczki do wiercenia skał, 
płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych 
w szybach naftowych, płyny do użytku w transporcie mate-
riałów cząsteczkowych w szybach gazowych, płyny do użyt-
ku w transporcie materiałów cząsteczkowych w szybach 
geotermalnych, płyny do użytku w transporcie materiałów 
cząsteczkowych w studniach wodnych, płyny do wiercenia 
skał, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami 
do iłowych płuczek wiertniczych, płyny wspomagające 
do użytku wraz z dodatkami do papieru, pochłaniacze ga-
zów [substancje aktywne], preparaty chemiczne dla przemy-
słu, preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej, inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty che-
miczne do analiz laboratoryjnych (inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych), preparaty chemiczne do ce-
lów naukowych, inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, preparaty chemiczne do biologicznej obróbki 
ścieków, preparaty chemiczne do celów naukowych [innych 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], preparaty 
chemiczne do oczyszczania wody, preparaty chemiczne 
do stosowania w przemyśle spożywczym, preparaty che-
miczne do użytku w wytwarzaniu papieru, preparaty che-
miczne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do użytku przy obróbce odwiertów, 
preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla 
zwierząt, preparaty chemiczne do użytku przy zmiękczaniu 
wody, preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, pre-
paraty chemiczne do wiązania gazowych odpadów przemy-
słowych, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, pre-
paraty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się tłusz-
czu w ściekach, preparaty chemiczne do zapobiegania gro-
madzenia się tłuszczu w tłuszczownikach, preparaty che-
miczne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, 
preparaty chemiczne do zobojętniania wody, preparaty 
chemiczne przeznaczone do oczyszczania wody w base-
nach pływackich, preparaty chemiczne stosowane w oczysz-
czaniu wody, preparaty chemiczne stosowane w produkcji 
biocydów, preparaty diagnostyczne do celów naukowych, 
preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badaw-
czego, inne niż do użytku medycznego, preparaty diagno-
styczne do użytku naukowego lub badawczego, preparaty 
diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, preparaty diagnostyczne stosowane w pracach na-
ukowych, preparaty do biologicznego oczyszczania wody, 
preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w pro-
cesach produkcyjnych, preparaty do klarowania, preparaty 
do oczyszczania gazu, preparaty do uzdatniania wody, pre-
paraty do zmiękczania wody, preparaty oksydacyjne, pro-
dukty chemiczne do celów biotechnologicznych [przemy-
słowe], produkty chemiczne do celów przemysłowych, pro-
dukty chemiczne do oczyszczania ścieków, produkty che-
miczne do oczyszczania wody w basenach spa (z możliwo-
ścią pływania), produkty chemiczne do płuczek wiertni-
czych, produkty chemiczne do płynów wiertniczych, pro-
dukty chemiczne do podtrzymywania świeżości owoców, 
produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywno-
ści dla zwierząt, produkty chemiczne do podtrzymywania 
świeżości warzyw, produkty chemiczne do podtrzymywania 
świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne do stoso-

wania w wodnych systemach grzewczych, produkty che-
miczne do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, 
produkty chemiczne do uzdatniania wody pitnej, produkty 
chemiczne do uzdatniania wody, produkty chemiczne 
do zmiękczania wody, produkty chemiczne stosowane w to-
czeniu chorób roślin, produkty chemiczne stosowane 
w przemyśle i w nauce, produkty chemiczne stosowane 
do separacji [inne niż medyczne lub weterynaryjne], produk-
ty chemiczne stosowane w przemyśle, przemysłowe nie-
organiczne środki chemiczne, przemysłowe substancje che-
miczne stosowane w uzdatnianiu wody chłodzącej w obie-
gowych systemach chłodzących, przemysłowe środki che-
miczne do użytku w produkcji lakierów, przemysłowe środki 
chemiczne do użytku w produkcji pokostów, przemysłowe 
środki chemiczne wskazujące na ukończenie procesu steryli-
zacji, sole sodowe [preparaty chemiczne], sole sodowe 
(związki chemiczne), środki chemiczne dla leśnictwa [z wy-
jątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środ-
ków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla leśnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla 
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne 
dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, środki che-
miczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki che-
miczne do analizy laboratoryjne, oprócz środków do celów 
medycznych i weterynaryjnych, środki chemiczne do analiz 
laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, środki chemiczne do badania wody, środki chemicz-
ne do celów naukowych, środki chemiczne do kontroli za-
nieczyszczenia środowiska naturalnego, środki chemiczne 
do obróbki odpadów, środki chemiczne do oczyszczania 
wody stosowane w basenach, środki chemiczne do oczysz-
czania wody, środki chemiczne do odkażania zanieczyszczo-
nych miejsc, środki chemiczne do produkcji papieru, środki 
chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż fungicy-
dy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicz-
nym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, her-
bicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], 
środki chemiczne do stosowania w akwariach, środki che-
miczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wan-
nach z hydromasażem, środki chemiczne do uzdatniania 
wody zęzowej, środki chemiczne do użytku w akwariach 
[inne niż farmaceutyki], środki chemiczne do użytku w prze-
myśle papierniczym, środki chemiczne do użytku w obróbce 
materiałów włókienniczych [inne niż do prania], środki che-
miczne do użytku w akwariach [inne niż środki farmaceu-
tyczne], środki chemiczne do użytku w przemyśle gazowni-
czym, środki chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków, 
środki chemiczne do użytku w wierceniu szybów, środki 
chemiczne do użytku w rafinacji ropy naftowej, środki che-
miczne do użytku w rafinacji ciekłych węglowodorów, środki 
chemiczne do użytku w przemyśle rafineryjnym, środki che-
miczne do użytku w branży petrochemicznej, środki che-
miczne do użytku w wierceniu szybów geotermalnych, środ-
ki chemiczne do użytku w tworzeniu odwiertów gazowych, 
środki chemiczne do użytku w obróbce ciekłych węglowo-
dorów, środki chemiczne do użytku w przemyśle naftowym, 
środki chemiczne do użytku w tworzeniu odwiertów nafto-
wych, środki chemiczne do zastosowania w produkcji, środki 
chemiczne stosowane jako dodatki w procesie obróbki 
w branży petrochemicznej, środki chemiczne stosowane 
w przemyśle farmaceutycznym, środki chemiczne stosowa-
ne w rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne 
stosowane w neutralizowaniu substancji radioaktywnych, 
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środki do płukania systemów chłodniczych, środki do płuka-
nia systemów grzewczych, środki do uzdalniania wody, środ-
ki do uzdatniania wody w akwariach, środki do zwalczania 
drobnoustrojów stosowane w produkcji, środki grzybobój-
cze [dodatki chemiczne do -], środki kontroli filtracji do pły-
nów wiertniczych do szybów podziemnych, środki kontroli 
filtracji do płynów do remontu podziemnych odwiertów, 
środki kontroli filtracji do płynów do wykańczania podziem-
nych odwiertów, środki modyfikujące w postaci mieszanek, 
chemicznych, substancje chemiczne do analiz w laborato-
riach, substancje chemiczne do analiz naukowych [inne niż 
medyczne lub weterynaryjne], substancje chemiczne 
do analiz laboratoryjnych [inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych], substancje chemiczne do badań na-
ukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], substancje 
chemiczne do celów przemysłowych, substancje chemiczne 
do ochrony środowiska, substancje chemiczne do oczysz-
czania wody, substancje chemiczne do stosowania w opra-
cowywaniu produktów biotechnologicznych, substancje 
chemiczne do stosowania w biotechnologicznych proce-
sach produkcyjnych, substancje chemiczne do stosowania 
w akwakulturze, substancje chemiczne do tłumienia nie-
przyjemnego zapachu wody, substancjo chemiczne do tłu-
mienia smaku wody, substancje chemiczne do użytku w roz-
puszczaniu gazów trujących, substancje chemiczne do użyt-
ku w obróbce gazów toksycznych, substancje chemiczne 
do użytku w obróbce gazów cuchnących, substancje che-
miczne do użytku w obi obce gazów trujących, substancje 
chemiczne do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne 
do usuwania zanieczyszczeń z rozpuszczalników do obróbki 
gazów, substancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu 
gazów toksycznych, substancje chemiczne do użytku 
w neutralizowaniu gazów cuchnących, substancje chemicz-
ne do użytku w neutralizowana gazów trujących, substancje 
chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów toksycz-
nych, substancje chemiczne do użytku w przemyśle wydo-
bycia ropy naftowej, substancje chemiczne do użytku w roz-
puszczaniu gazów cuchnących, substancje chemiczne 
do użytku w procesach bioluminescencyjnych, substancje 
chemiczne do użytku w przemyśle biochemicznym, sub-
stancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiegania rozrosto-
wi pleśni, substancje chemiczne stosowane do klarowania 
wody, substancje chemiczne stosowane w klarowaniu wody, 
substancje anemiczne stosowane w oczyszczaniu wody, 
substancje chemiczne jako składniki do użytku w procesie 
produkcyjnym, substancje chemiczne używane w wiertnic-
twie naftowym, substancje diagnostyczne, inne niż do ce-
lów medycznych, substancje do celów naukowych, substan-
cje do kontrolowania wzrostu wodorostów, substancje 
do oczyszczania płynów, substancje do oczyszczania gazów, 
substancje do użytku w akwakulturze [inne niż farmaceu-
tyczne], substancje do użytku w laboratoriach, surowe środki 
chemiczne, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silniko-
wego], uzdatnianie wody [preparaty chemiczne do -], utle-
niacze chemiczne stosowane do produkcji obwodów druko-
wanych, wodorosiarczyn sodu.

(210) 507029 (220) 2019 11 21
(731) SALESBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie Business Intelligence, opro-
gramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie 
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania 
danymi, pobieralne aplikacje na telefony komputerowe 
do zarządzania informacjami, pobieralne oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne opro-
gramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, 
aplikacje biurowe i biznesowe, oprogramowanie biurowe, 
oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie do prezen-
tacji, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramo-
wanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie 
do planowania, oprogramowanie do zarządzania przed-
siębiorstwem, oprogramowanie do zarządzania procesami 
biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania relacjami 
z klientami, oprogramowanie komputerowe do celów biz-
nesowych, oprogramowanie związane ze sztuczną inteli-
gencją i nauczaniem maszynowym, 35 administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, analiza danych bizne-
sowych, analiza położenia (stanu) firmy, analiza statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej, analiza zysków biz-
nesowych, analizy prognoz ekonomicznych do celów dzia-
łalności gospodarczej, dostarczanie danych dotyczących 
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji handlo-
wych, informacje na temat metod sprzedaży, nadzór nad 
zarządzaniem działalnością gospodarczą, organizacja dzia-
łalności gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, 
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu 
ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności go-
spodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlo-
wych, usługi w zakresie business intelligence [analityki biz-
nesowej], usługi w zakresie planowania i ustalania strategii 
działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii bizne-
sowych, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami 
gospodarczymi, zarządzanie relacjami z klientami, 42 chmu-
ra obliczeniowa, doradztwo techniczne związane z zastoso-
waniem i używaniem oprogramowania komputerowego, 
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją 
oprogramowania komputerowego, dostarczanie raportów 
z zakresu informatyki, hosting infrastruktury sieciowej onli-
ne na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, 
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i in-
formacji, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, hosting treści 
cyfrowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, oferowa-
nie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogra-
mowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie 
tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramo-
wania on-line do zarządzania danymi, oferowanie tymcza-
sowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania 
on-line do transmisji danych, oprogramowanie kompute-
rowe (wypożyczanie-), oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie 
jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia 
maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neu-
ronalnych, przechowywanie danych elektronicznych, prze-
chowywanie danych online, udostępnianie elektronicznej 
przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie online 
oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie oprogra-
mowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie 
wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury 
obliczeniowe, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
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oprogramowania online nie do pobrania do importowania 
danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizo-
wania danych finansowych i generowania raportów, umoż-
liwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biz-
nesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu 
sieci Web, usługi doradcze dotyczące oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w zakresie oprogramo-
wania, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem 
komputerowym, usługi doradcze związane z oprogramowa-
niem używanym w obszarze handlu elektronicznego, usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych.

(210) 507031 (220) 2019 11 21
(731) ZAGAJEWSKI KRZYSZTOF, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŹWIGNIJTO.

(531) 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 507035 (220) 2019 11 21
(731) HOTELS MANAGEMENT PRESTIGE PM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Piaseczno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bel Mare Resort

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 organizowanie podróży z i do hotelu, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie ba-
lów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, pływalnie [baseny], udostępnianie pływal-
ni, usługi sportowe w zakresie fitnessu, usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rozrywkowego w hotelach, usługi świadczone przez parki 
wodne (aqua parki), 43 udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, usługi hotelowe, usługi w zakresie zakwatero-
wania wakacyjnego i turystycznego, biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], tymczasowe zakwaterowanie, domy 
turystyczne, motele, pensjonaty, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie], rezerwacje hotelowe, usługi 
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, rezerwacja po-
kojów hotelowych dla podróżnych, informacja hotelowa, 
hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, restauracje, bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje 
samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyj-
ne, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, udostępnianie informacji online 

dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem internetu, udostępnianie 
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach.

(210) 507041 (220) 2019 11 21
(731) ANDEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.17, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do systemów zarządza-
nia produkcją, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania do systemów zarządzania produkcją 
nie do pobrania on-line do uzyskiwania dostępu i użytkowa-
nia sieci do przetwarzania w chmurze.

(210) 507045 (220) 2019 11 21
(731) OWL IOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.13.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, 
aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie do przetwarzania w chmu-
rze.

(210) 507051 (220) 2019 11 21
(731) GONOROVSKYY KOSTYANTYN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Honoroff
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, udostępnianie muzyki 
cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z in-
ternetowych stron MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, usługi związane z produkcją 
rozrywki w postaci materiałów wideo, usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedial-
nej, usługi miksowania muzyki, usługi bibliotek muzycznych, 
komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi w zakresie 
komponowania muzyki, produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, 
usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie mu-
zyki, nagrań wideo i filmów, udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, produk-
cja dzieł muzycznych w studio nagrań.

(210) 507053 (220) 2019 11 21
(731) GRUPA EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice Prawe 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA eKOENERGIA
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, instalacje elektrycz-
ne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
11 urządzenia do celów sanitarnych, instalacje grzewcze, 
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do zaopatry-
wania w wodę, instalacje i urządzenia do osuszania, insta-
lacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne), instalacje 
klimatyzacyjne, 37 usługi hydrauliczne, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, budownictwo, 42 projektowanie bu-
dowlane, doradztwo w zakresie oszczędności energii.

(210) 507067 (220) 2019 11 22
 (310) 88615320 (320) 2019 09 12 (330) US
(731) Belmont Trading Co., Inc., Buffalo Grove, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVERCEL

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 używane urządzenia elektroniczne osób trze-
cich, mianowicie smartfony, telefony komórkowe, tablety 
i laptopy, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
sprzedaż używanych urządzeń elektronicznych osób trze-
cich za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.

(210) 507068 (220) 2019 11 22
 (310) 88615322 (320) 2019 09 12 (330) US
(731) Belmont Trading Co., Inc., Buffalo Grove, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 16.03.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 używane urządzenia elektroniczne osób trze-
cich, mianowicie smartfony, telefony komórkowe, tablety 
i laptopy, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
sprzedaż używanych urządzeń elektronicznych osób trze-
cich za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.

(210) 507074 (220) 2019 11 22
 (310) 88615325 (320) 2019 09 12 (330) US
(731) Belmont Trading Co., Inc., Buffalo Grove, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVERCEL

(531) 16.03.13, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 używane urządzenia elektroniczne osób trze-
cich, mianowicie smartfony, telefony komórkowe, tablety 
i laptopy, 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
sprzedaż używanych urządzeń elektronicznych osób trze-
cich za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej.

(210) 507096 (220) 2019 11 22
(731) ZONDZIUK EWA R E V I R, Oleśnica
(540) (znak słowny)
(540) revir
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wie-
czorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzch-
nia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, 
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, 
bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, 
bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, 
golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy 
z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, 
żakiety z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apasz-
ki], szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, 
koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, 
topy [odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony, 
kostiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielów-
ki, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule 
sportowe, piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, 
skarpetki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformal-
ne], dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, 
szorty, spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukien-
ki damskie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie 
damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie 
na plażę, obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie 
codzienne, buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale 
na głowę, czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakry-
cia głowy dla dzieci, opaski na głowę, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących to-
warów: odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, 
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, 
odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, arty-
kuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki 
damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna 
nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy 
[odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy z kaptu-
rem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, 
kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, ża-
kiety z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apaszki], 
szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, 
koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, topy 
[odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony, ko-
stiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ko-
szule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule spor-
towe, piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skar-
petki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], 
dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, szorty, 
spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukienki dam-
skie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie damskie, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie na plażę, 
obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, 
buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, 
czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy 
dla dzieci, opaski na głowę.

(210) 507097 (220) 2019 11 25
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) smusi
(510), (511) 29 desery owocowe, galaretki owocowe, gotowe 
produkty z warzyw, kompozycje owoców przetworzonych, 
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, konserwowa-
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ne warzywa, liofilizowane warzywa, miąższ owoców, mieszan-
ki owoców i orzechów, mieszanki warzywne, mrożone goto-
we posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone owoce, 
owoce konserwowane, owoce przetworzone, proszki owoco-
we, proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzyw-
ne, przekąski na bacie owoców, przekąski na bazie warzyw, 
puree z warzyw, warzywa mrożone, warzywa przetworzone, 
30 błyskawiczne mieszanki do lodów, błyskawiczne mieszan-
ki do puddingu, desery czekoladowe, desery lodowe, desery 
z muesli, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe 
desery jako wyroby piekarnicze, lodowe wyroby cukiernicze, 
musy, musy deserowe, napoje czekoladowe, napoje kawowe, 
napoje mrożone, napoje sporządzane z herbaty, napoje z lo-
dów, proszki do sporządzania lodów, puddingi do użytku jako 
desery, sorbety, 32 bezalkoholowe ekstrakty z owoców uży-
wane do sporządzania napojów, esencje do wytwarzania na-
pojów bezalkoholowych nie w postaci olejków eterycznych, 
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów.

(210) 507109 (220) 2019 11 25
(731) WAWRZYNIAK PIOTR, Murowana Goślina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERN GRAVE

(531) 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 6 nagrobki i pomniki z metali nieszlachetnych, 
19 nagrobki, pomniki i stele niemetalowe, kamieniarstwo 
(wyroby-), 40 obróbka materiałów - frezowanie, grawerowa-
nie, kowalstwo, metale (obróbka), odlewanie metali, szlifo-
wanie, rzeźbienie w kamieniu.

(210) 507173 (220) 2019 11 25
(731) MAXIMUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMUS BROKER

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, organizowanie działalności gospodarczej, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób 
trzecich, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń majątkowych, 
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, do-
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, finansowa wycena 
dotycząca ubezpieczeń, finansowa wycenia nieruchomości, 
finansowa wycena banków, finansowe doradztwo, informa-
cja o ubezpieczeniach, lokaty kapitału, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny, środków finansowych, ubezpieczenia, 
ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, usługi 

ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, pośrednictwo 
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, ubezpieczenia na życie, likwidacja szkód, 42 doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie opro-
gramowania komputerowego takie jak: aktualizacje, instalacje, 
konserwacja, powielanie, projektowanie.

(210) 507202 (220) 2019 11 26
(731) WERBENA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Werbena art Drogi

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 06.07.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, 
preparaty do nawożenia gleby, środki ochrony roślin, środki 
wspomagające wegetację roślin, środki konserwujące rośliny, 
26 kwiaty i rośliny sztuczne, 31 nasiona (ziarno), rośliny żywe, 
kwiaty żywe, rośliny suszone do dekoracji, grzybnie, cebul-
ki i kłącza kwiatowe, darń, torf, kora, 35 usługi prowadzenia 
sprzedaży hurtowej i detalicznej tradycyjnej i za pomocą 
sieci teleinformatycznej nawozów, preparatów do użyźniania 
i nawożenia gleby, środków ochrony roślin, środków wspoma-
gających wegetację roślin, środków konserwujących rośliny, 
kwiatów i roślin sztucznych oraz żywych, nasion, roślin suszo-
nych, grzybni, cebulek i kłączy kwiatowych, darni, torfu i kory, 
38 usługi budowlane, budowa dróg i autostrad, 41 usługi edu-
kacyjne, organizowanie konferencji, szkoleń seminariów i wy-
staw, 42 usługi architektoniczne, usługi projektowe związane 
z budownictwem, usługi dekorowania wnętrz, usługi projek-
towania dekoracji wnętrz, usługi okolicznościowego dekoro-
wania wnętrz, przystrajania choinek, przystrajania roślinnością 
i innymi dekoracjami wnętrz, 43 florystyka, usługi kwiaciarni, 
44 usługi architektury krajobrazu, usługi małej architektury 
krajobrazu, ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja roślin 
na przestrzeniach otwartych i we wnętrzach.

(210) 507208 (220) 2019 11 26
(731) ŻOŁĘDZIEWSKA BIANKA KATARZYNA, Piastów
(540) (znak słowny)
(540) Quantum Mineral’s
(510), (511) 3 minerały do celów kosmetycznych, kremy 
nielecznicze, odżywki, balsamy do celów kosmetycznych, 
maseczki z minerałami, kosmetyki na bazie minerałów, 
5 produkty na bazie minerałów dla celów farmaceutycz-
nych, suplementy diety, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, 
sklepach, na stronie internetowej kosmetyków na bazie mi-
nerałów, substytutów diety na bazie minerałów.

(210) 507234 (220) 2019 11 26
(731) ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barlinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTO
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.03.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.04.09
(510), (511) 16 papier, papier falisty, karton, tektura, tektura 
falista i wyroby z tych materiałów do pakowania i transportu: 
koszyki biurowe, pojemniki, pudełka, pudła: klapowe, fasono-
we, opakowania z tektury falistej z zabezpieczeniem (znako-
waniem) niewidocznymi danymi zmiennymi, wyposażenie 
pudeł: kratownice, wkładki, obwoluty i przekładki z tektury, 
rury tekturowe, skrzynki, tacki, torby, torebki, koperty, wo-
reczki, rożki do pakowania i transportu z papieru, kartonu, 
tektury lub tworzyw sztucznych, wyroby z tworzyw sztucz-
nych do pakowania i transportu: koszyki biurowe, pojemniki, 
pudełka, folie z tworzyw sztucznych do pakowania i trans-
portu, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza 
do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, opakowania 
do butelek z papieru, kartonu lub tektury, podstawki pod kufle 
do piwa, torby na śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, 
wyroby promocyjno-reklamowe z papieru, kartonu, tektury 
lub tworzyw sztucznych, artykuły biurowe z papieru, karto-
nu, tektury lub tworzyw sztucznych: teczki na dokumenty, 
pojemniki na akta, torby i kartony okazjonalne, skorowidze, 
skoroszyty, papierowe wyroby poligraficzne: druki, faktury, 
foldery, informatory, instrukcje, kalendarze, papiery firmowe, 
papier do drukarek komputerowych, poradniki, prospekty, 
skrypty, wizytówki, taśmy papierowe, taśmy samoprzylepne 
do celów papierniczych, ulotki, papier do pakowania, obru-
sy papierowe, papierowe ręczniki, serwetki, papier toaleto-
wy, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi 
prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach po-
przez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej 
następujących towarów: papier, tektura, karton, oraz wyroby 
z tych materiałów do pakowania i transportu, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania i transportu, artykuły biurowe 
i poligraficzne, wyroby promocyjno-reklamowe z papieru, 
kartonu tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły toaletowe 
i higieniczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi 
w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi 
reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi badania rynku, 40 obróbka materiałowa, 
obróbka papieru, kartonu i tektury, wykrawanie i sklejanie 
opakowań kartonowych, usługi w zakresie przetwórstwa two-
rzyw sztucznych, usługi w zakresie natryskowego nanoszenia 
powłok z tworzyw sztucznych, drukarnie, usługi poligraficzne, 
skład fotograficzny, skanowanie, druk sitowy, druk offsetowy, 
nadruki, introligatorstwo: apreturowanie, insertowanie, cięcie, 
falcowanie, kaszerowanie, perforowanie papieru, sztancowa-
nie, składanie tekstu, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów 
przemysłowych, recykling odpadów i makulatury, kompleto-
wanie maszyn i urządzeń poligraficznych na zamówienie.

(210) 507238 (220) 2019 11 26
(731) ŻOŁĘDZIEWSKA BIANKA KATARZYNA, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quantum medicum

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
na stronie internetowej kosmetyków na bazie minerałów, 
substytutów diety na bazie minerałów, aparatury i urządzeń 

do masażu, kinezjoterapii, rehabilitacji urządzeń medycz-
nych, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 organi-
zowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, zjazdów, 
konferencji, szkoleń w dziedzinie terapeutyki, kosmetologii, 
usług rehabilitacyjnych, dietetycznych, spa, 43 usługi hotelo-
we, pensjonaty, restauracje, 44 usługi kosmetyczne, medycz-
ne, spa, fizjoterapeutyczne, masaże rehabilitacyjne, lecznice 
prywatne, wypożyczanie z oprogramowaniem sprzętu me-
dycznego, kosmetycznego, do masażu, do rehabilitacji.

(210) 507243 (220) 2019 11 26
(731) ŻOŁĘDZIEWSKA BIANKA KATARZYNA, Piastów
(540) (znak słowny)
(540) Quantum Medicum
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, 
na stronie internetowej kosmetyków na bazie minerałów, 
substytutów diety na bazie minerałów, aparatury i urządzeń 
do masażu, kinezjoterapii, rehabilitacji urządzeń medycz-
nych, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 organi-
zowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, zjazdów, 
konferencji, szkoleń w dziedzinie terapeutyki, kosmetologii, 
usług rehabilitacyjnych, dietetycznych, spa, 43 usługi hotelo-
we, pensjonaty, restauracje, 44 usługi kosmetyczne, medycz-
ne, spa, fizjoterapeutyczne, masaże rehabilitacyjne, lecznice 
prywatne, wypożyczanie z oprogramowaniem sprzętu me-
dycznego, kosmetycznego, do masażu, do rehabilitacji.

(210) 507283 (220) 2019 11 27
(731) WOŁCZYŃSKA MONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MAGNET
(510), (511) 35 przygotowywanie list płac, zeznań podatko-
wych, analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicz-
nych, wycena działalności handlowej, doradztwo specja-
listyczne w sprawach organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, ekspertyzy w zakresie działalności handlowej 
i gospodarczej, agencja reklamowa, doradztwo w zakresie 
organizacji i informatyzacji rachunkowości, pomoc w zarzą-
dzaniu, administrowaniu i prowadzeniu działalności gospo-
darczej lub handlowej, usługi związane reprezentowaniem 
interesów osób trzecich, rachunkowość, doradztwo podat-
kowe, sporządzanie zeznań podatkowych, pomoc w postę-
powaniu przed organami podatkowymi, prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, podatkowych i pozostałych urządzeń księ-
gowych, sporządzanie sprawozdań statystycznych, obsługa 
podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia spraw 
pracowniczych, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych i zdrowotnych w zakresie rozliczeń z ZUS i funduszów 
emerytalnych, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i ich li-
kwidacji, pozostałe usługi doradcze i księgowe zawarte w tej 
klasie, usługi w zakresie rekrutacji personelu, pośrednictwo 
w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi wynajmu persone-
lu - leasing pracowników, prowadzenie komputerowych baz 
danych i udostępnianie informacji zawartych w tych bazach, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworze-
nia marki, wycena znaków towarowych, 36 badanie spra-
wozdań finansowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie 
postępowania likwidacyjnego i upadłościowego, doradz-
two w sprawach finansowych, wycena finansowa dla celów: 
ubezpieczeniowych, bankowych, podatkowych, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, w tym ekonomiczno - finansowe, do-
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo 
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ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zakresie obrotu nieru-
chomościami, wycena nieruchomości, administrowanie nie-
ruchomościami, 45 usługi opracowywania ekspertyz i opinii 
prawno - ekonomicznych, ekspertyz i opinii z zakresu prawa 
finansowego, podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa pra-
cy oraz analiz prawno - ekonomicznych, prawno - finanso-
wych, prawno - podatkowych zakończonych raportami.

(210) 507388 (220) 2019 11 29
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kapitańskie

(531) 29.01.15, 27.05.01, 15.07.07, 25.07.01, 25.07.08
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane me-
todą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty przekąski 
ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, 
prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki ziem-
niaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, ziem-
niaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby 
cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjo-
we [wyroby cukiernicze], cukiernicze na bazie orzechów ara-
chidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, owocowe galaretki [słodycze], chipsy [produkty 
zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki 
[cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja 
[cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby cze-
koladowe, wyroby piekarniczo - cukiernicze, wyroby czeko-
ladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria 
czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, 
cukierki, ciastka, galaretki, lody, półprodukty cukiernicze, żel-
ki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produ-
kowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty 
zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażyn-
ki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbo-
żowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w tym 
ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i ku-
kurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, 
witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbo-
żowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarni-
cze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, 
muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie przeznaczone 
do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, 
krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, 
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, bato-
ny zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chał-
wa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki kukurydziane, gumy rozpuszczalne, chrupki zbożowe 
w czekoladzie.

(210) 507390 (220) 2019 11 29
(731) ALCZYSZYN MICHAŁ NETWORK TEAM, Ząbki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WY SMAK OWANI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, 
sklepach detalicznych i hurtowych oraz na zamówienie 
gotowych do spożycia dań na bazie warzyw, owoców, ja-
rzyn, mięs, podrobów, ryb i nabiału, sałatek: warzywnych, 
jarzynowych, owocowych i rybnych, gotowych do spoży-
cia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi 
lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu 
życia, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 43 catering, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność, zwłaszcza die-
tetyczną, usługi zaopatrzenia w żywność, w tym gotowych 
do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji 
wagi lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego 
trybu życia, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, usługi gastrono-
miczne, restauracje, stołówki, bufety.

(210) 507476 (220) 2019 12 02
(731) Admitad Holding GmbH, Heilbronn, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD Admitad

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22, 26.11.01, 
26.11.12, 27.01.25

(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji han-
dlowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie 
bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie bazami 
danych, księgowość, sporządzanie wyciągów z konta, po-
kazy towarów, pokazy towarów do celów promocyjnych, 
badania opinii publicznej, badania rynkowe, marketing, 
badania rynkowe i analiza rynku, informacja o działalności 
gospodarczej, badania w zakresie biznesu, informacja, do-
radztwo i konsultacje dotyczące zarządzania i administro-
wania w działalności gospodarczej świadczone on-line lub 
przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo w dziedzinie 
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, usłu-
gi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tek-
stów, organizowanie subskrypcji dla osób trzecich na książki, 
recenzje, gazety i komiksy, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi dekorowania wystaw w celach 
reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, ekonomiczne prognozy, organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji, produkcja filmów reklamowych, 
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wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie materiałów reklamowych i mar-
ketingowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy 
radiowe, rozmieszczanie plakatów, reklama zewnętrzna, 
kolportaż próbek, dystrybucja materiałów reklamowych, 
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów pro-
mocyjnych, interaktywne strategie marketingowe, reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ko-
respondencyjna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklamy 
telewizyjne, gromadzenie, systematyzacja, kompilacja i ana-
liza biznesowych danych, statystyk, informacji i indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, groma-
dzenie, systematyzacja, kompilacja i analiza danych i infor-
macji biznesowych przechowywanych w komputerowych 
bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, przygotowywanie zeznań podatkowych, tele-
marketing, usługi public relations, usługi w zakresie porów-
nywania cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usłu-
gi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
sprzedaży, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, tworzenie tekstów reklamowych, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], 42 projektowanie graficzne ma-
teriałów promocyjnych, doradztwo w dziedzinie analizy 
systemów informatycznych, odzyskiwanie danych kompu-
terowych, wzornictwo przemysłowe, usługi graficzne, pro-
jektowanie sztuki komercyjnej, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, instalacja oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, kalibrowanie [pomiary], usłu-
gi konsultacyjne w zakresie projektowania, wyboru, imple-
mentacji i używania sprzętu i oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, kontrola jakości, ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], 
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, projektowa-
nie systemów komputerowych, wynajmowanie serwerów 
WWW, wynajmowanie komputerów, wynajmowanie opro-
gramowania komputerowego, hosting stron internetowych, 
powielanie programów komputerowych, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i konserwa-
cja stron www dla osób trzecich, kompilacja programów 
komputerowych, projektowanie opakowań, stylizacja [wzor-
nictwo przemysłowe], oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
wynajem oprogramowania operacyjnego do korzystania 
z sieci cloud computing i dostępu do niej, wypożyczanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania 
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, badania techniczne, usługi w zakresie doradz-
twa technicznego, sporządzanie raportów technicznych, 
przygotowywanie raportów technicznych.

(210) 507478 (220) 2019 12 02
(731) Admitad Holding GmbH, Heilbronn, DE
(540) (znak słowny)
(540) admitad
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje informacji han-
dlowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie 
bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie bazami da-
nych, księgowość, sporządzanie wyciągów z konta, pokazy 
towarów, pokazy towarów do celów promocyjnych, badania 
opinii publicznej, badania rynkowe, marketing, badania ryn-
kowe i analiza rynku, informacja o działalności gospodarczej, 
badania w zakresie biznesu, informacja, doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zarządzania i administrowania w działal-
ności gospodarczej świadczone on-line lub przez Internet, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, zarządzanie za-
sobami ludzkimi, doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie 
subskrypcji dla osób trzecich na książki, recenzje, gazety 
i komiksy, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, dekora-
cja wystaw sklepowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
ekonomiczne prognozy, organizowanie i przeprowadzanie 
aukcji, produkcja filmów reklamowych, wynajem czasu rekla-
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie 
materiałów reklamowych i marketingowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklamy radiowe, rozmieszczanie pla-
katów, reklama zewnętrzna, kolportaż próbek, dystrybucja 
materiałów reklamowych, usługi redaktorów w zakresie pi-
sania tekstów do celów promocyjnych, interaktywne strate-
gie marketingowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama korespondencyjna, bezpośrednia 
reklama pocztowa, reklamy telewizyjne, gromadzenie, syste-
matyzacja, kompilacja i analiza biznesowych danych, staty-
styk, informacji i indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, gromadzenie, systematyzacja, kompilacja 
i analiza danych i informacji biznesowych przechowywanych 
w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, telemarketing, usługi public relations, usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji sprzedaży, doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, tworzenie tekstów reklamowych, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, sporządzanie indeksów in-
formacji do celów handlowych lub reklamowych, transkryp-
cja wiadomości [prace biurowe], 42 projektowanie graficzne 
materiałów promocyjnych, doradztwo w dziedzinie analizy 
systemów informatycznych, odzyskiwanie danych kompu-
terowych, wzornictwo przemysłowe, usługi graficzne, pro-
jektowanie sztuki komercyjnej, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, instalacja oprogramowania 
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, kalibrowanie [pomiary], usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, wyboru, implemen-
tacji i używania sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
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doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
kontrola jakości, ulepszanie oprogramowania komputerowe-
go, monitoring systemów komputerowych przy użyciu do-
stępu zdalnego, konserwacja oprogramowania komputero-
wego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], udostępnie-
nie wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów 
komputerowych, wynajmowanie serwerów WWW, wynaj-
mowanie komputerów, wynajmowanie oprogramowania 
komputerowego, hosting stron internetowych, powielanie 
programów komputerowych, opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, tworzenie i konserwacja stron www 
dla osób trzecich, kompilacja programów komputerowych, 
projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo przemysło-
we], oprogramowanie jako usługa [SaaS], wynajem oprogra-
mowania operacyjnego do korzystania z sieci cloud com-
puting i dostępu do niej, wypożyczanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjne-
go online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, bada-
nia techniczne, usługi w zakresie doradztwa technicznego, 
sporządzanie raportów technicznych, przygotowywanie ra-
portów technicznych.

(210) 507495 (220) 2019 12 17
(731) SEMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sempire

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, obróbka tekstów, optymalizacja stron interneto-
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, „reklama 
typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, tele-
marketing, usługi marketingowe, usługi public relations, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, 42 dostar-
czanie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, hosting stron 
internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsul-
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.

(210) 507659 (220) 2019 12 05
(731) COLLECTOMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KOLEKTOMAT
(510), (511) 6 metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, metalowe skrzynki, metalowe skrzynki pocz-
towe, metalowe skrzynki na listy, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, wieloskrytkowe moduły i skrytki pracownicze 
metalowe, wyposażone w elektroniczne komponenty 
i układy sterowania, umożliwiające ich sterowanie i otwie-
ranie za pośrednictwem komunikacji zdalnej i internetowej, 
z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i webowych i prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, wieloskrytkowy moduł 
metalowy z kategorii Internetu rzeczy, wyposażony w kom-
ponenty elektroniczne, umożliwiające sterowanie nim za po-
średnictwem sieci internetowej, 7 urządzenia automatyczne 
zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sor-
towania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych 
urządzeń, automatyczne skrytki pracownicze meblowe lub 
metalowe, sterowane zdalnie przez Internet z aplikacji mo-
bilnej i webowej z wykorzystaniem przetwarzania w chmu-
rze obliczeniowej, automatyczne wieloskrytkowe moduły 
meblowe lub metalowe, służące do przechowywania, do-
starczania i odbierania przesyłek, dokumentów i korespon-
dencji, sterowane zdalnie przez Internet z aplikacji mobilnej 
i webowej z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze ob-
liczeniowej, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia i nośniki 
do przechowywania danych, pojemniki do przechowywania 
dysków, ukształtowane, pojemniki przystosowane do prze-
chowywania dysków z oprogramowaniem komputerowym, 
komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, 
oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogra-
mowanie firmowe, oprogramowanie biurowe, oprogra-
mowanie komunikacyjne, oprogramowanie sprzętowe, 
oprogramowanie serwerów, oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, oprogramowanie komputerowe 
[programy] do zarządzania bazami danych, aplikacje biuro-
we i biznesowe, programy komputerowe do zarządzania 
projektami, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, sprzęt 
do komunikacji, oprogramowanie komputerowe do użytku 
we wdrożeniu internatu rzeczy [IoT], mobilne aplikacje, urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kompu-
terowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamia-
nia za pośrednictwem SMS lub Internetu, oprogramowanie 
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 16 maszyny biuro-
we, 20 moduły biurowe, meble biurowe, meble sklepowe, 
wyposażenie sklepów (niemetalowe), półki sklepowe, meble 
drewniane, regały drewniane [meble], wieloskrytkowe mo-
duły i skrytki pracownicze meblowe wyposażone w elek-
troniczne komponenty i układy sterowania, umożliwiające 
ich sterowanie i otwieranie za pośrednictwem komunikacji 
zdalnej i internetowej, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych 
i webowych i przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wie-
loskrytkowy moduł meblowy z kategorii Internetu rzeczy, 
wyposażony w komponenty elektroniczne, umożliwiające 
sterowanie nim za pośrednictwem sieci internetowej, 39 od-
bieranie paczek, magazynowanie paczek, transport paczek, 
dostarczanie paczek, usługi doręczania paczek, usługi prze-
wozu paczek, organizowanie transportu paczek, organizo-
wanie odbierania paczek, usługi odbierania paczek,  usługi 
przechowywania paczek, usługi potwierdzania odbioru pa-
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czek, dostarczanie i przekierowanie listów i paczek, odbiera-
nie i dostarczanie paczek i towarów, usługi śledzenia i loka-
lizowania listów i paczek, usługi doradztwa związane ze śle-
dzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczą-
ce transportu], odbieranie, transport i dostawa towarów, do-
kumentów, paczek i listów, udzielanie informacji związanych 
z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek, dostarczanie 
poczty i usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek, dostarcza-
nie towarów zamówionych korespondencyjnie, transport, 
pakowanie i składowanie towarów, informacja o transporcie, 
śledzenie i namierzanie wysyłek, informacja o składowaniu, 
pakowanie, składowanie, magazynowanie, wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, dostarczanie korespondencji, 
odbieranie dokumentów, dostarczanie informacji o skła-
dowaniu towarów oraz o transporcie towarów, usługi do-
starczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń 
pocztowych, usługi maklerstwa transportowego, rozładunek 
przesyłek, odbiór i przewożenie towarów, odbiór i transport 
pakietów i paczek, śledzenie przesyłek przez elektroniczne 
ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczegól-
ności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte 
w innych klasach, usługi transportu listów, ładunków i trans-
portu ekspresowego, nie ujęte w innych klasach, zautomaty-
zowana usługa „kliknij i odbierz”, obejmująca oprogramowa-
nie oraz automatyczne moduły wieloskrytkowe, meblowe 
lub metalowe, dla sklepów stacjonarnych prowadzących 
handel elektroniczny i odbiory zamówień internetowych 
w sklepach stacjonarnych, 42 oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzy-
staniu sieci Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, tworzenie 
stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako 
usługa SaaS do zdalnego zarządzania automatycznymi, 
wieloskrytkowymi modułami i skrytkami pracowniczymi, 
obejmującego oprogramowanie serwerowe, mobilne oraz 
webowe.

(210) 507740 (220) 2019 12 06
(731) FUNDACJA POLSKA PRZEDSIĘBIORCZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA przedsiębiorcza

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.15, 01.17.11
(510), (511) 35 działalność gospodarcza (doradztwo w za-
kresie zarządzania -), dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, agencja public relations, 
analiza trendów biznesowych, audyt działalności gospo-
darczej, analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, audyt finansowy, badania projektów dotyczących 
działalności gospodarczej, badania rynkowe i analiza ba-
dań rynkowych, badania rynku i badania marketingowe, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, biznesowe 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące 

organizowania działalności gospodarczej, doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
informacja o działalności gospodarczej, informacje i opinie 
ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, komputero-
we bazy danych (pozyskiwanie danych do -), ogłoszenia 
drobne, organizacja działalności gospodarczej, organizacja 
i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do-
radztwo biznesowe], plakaty reklamowe (rozlepianie -), po-
moc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc 
i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, produkcja materiałów reklamowych, produk-
cja materiałów reklamowych i reklam, publikowanie mate-
riałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama onli-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
reklama na billboardach elektronicznych, reklama w pra-
sie popularnej i profesjonalnej, sporządzanie sprawozdań 
finansowych, tworzenie tekstów reklamowych, udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa 
w zakresie zarządzania biznesowego, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -), 
38 agencje informacyjne, dostarczanie wiadomości drogą 
elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w dro-
dze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości 
za pośrednictwem środków elektronicznych, dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
komputerowe przesyłanie danych, łączność poprzez sieci 
komputerowe i dostęp do Internetu, poczta elektroniczna 
i skrzynki pocztowe, telekomunikacja, udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, wynajem modemów, usłu-
gi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne], 41 doradztwo zawodowe, edukacja, 
fotografia, fotoreportaże, gimnastyka (instrukcje -), informa-
cja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji elektronicznej, konferencje 
(organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie 
i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
nagrywanie na taśmach wideo, organizacja i prowadzenie 
balów, organizacja webinariów, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizowanie balów, organizowanie i ob-
sługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji 
i seminariów, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, produkcja filmów na taśmach 
wideo, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie im-
prez rozrywkowych, publikowanie książek i czasopism elek-
tronicznych online, publikowanie książek, publikowanie 
tekstów, seminaria, studia filmowe, studia nagrań (usługi -), 
taśmy wideo (produkcja filmów na -), tłumaczenia, usługi 
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pisania tekstów, usługi reporterskie, organizacja wystaw 
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], pisanie scenariuszy, pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, 45 agencje pośred-
nictwa w zawieraniu znajomości, badania prawne, rejestro-
wanie nazw domen, doradztwo w zakresie własności inte-
lektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, 
licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, 
eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autor-
skiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], programy 
komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], rejestro-
wanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi 
pomocy w -), własność intelektualna (licencjonowanie -), 
konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, 
doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektu-
alną i prawami autorskimi, wypożyczanie odzieży, zarzą-
dzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności 
przemysłowej i prawami autorskimi.

(210) 507796 (220) 2019 12 09
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pbm POLSKA BIBLIOTEKA MUZYCZNA

(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 9 nośniki dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwię-
ku, taśmy i płyty audio-video, komputerowe dyskietki, dyski, 
płyty CD, płyty DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania, 
16 książki, broszury, plakaty, nuty, partytury, materiały do na-
uczania, materiały instruktażowe i dydaktyczne, 28 gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, 35 gromadzenie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w hurtowniach z artykułami 
i wydawnictwami muzycznymi oraz w księgarniach, księ-
garniach patronackich, księgarniach internetowych z tymi 
artykułami, a także na stronach www i on-line, publikowanie 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie, 
pozyskiwanie, systematyzacja i obrót komputerowymi baza-
mi danych, promocja muzyki polskiej, wydawnictw muzycz-
nych w rozumieniu handlowym, profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, przedstawicielstwo podmiotów 
zagranicznych w zakresie rozpowszechniania wydawnictw 
muzycznych, organizowanie wystaw, targów w celach han-
dlowych i reklamowych, 40 prowadzenie działalności poli-
graficznej w zakresie wydawnictw muzycznych, introligator-
stwo, 41 organizowanie wystaw z dziedziny kultury i sztuki, 
organizowanie targów, konferencji, sympozjów i kongresów 
o tematyce związanej z działalnością muzyczną, publikowa-
nie, wydawanie nut, książek oraz innych wydawnictw o te-
matyce muzycznej w zapisie drukowanym, elektronicznym 
i w systemie Brail’a, wydawanie nagrań dźwiękowych, wypo-
życzanie nutowych materiałów wykonawczych, organizowa-
nie koncertów i spektakli, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 45 prowadzenie ob-
rotu prawami autorskimi i licencjami.

(210) 507798 (220) 2019 12 09
(731) Krtek a myška s.r.o., Ostrava, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buba Mara RESTORAN

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.12, 
03.13.09

(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 507819 (220) 2019 12 09
(731) KUJAWSKA NELA, Chobienia; KOWALOWA HALINA, 

Chobienia; JAROSZ KATARZYNA, Rudna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAOLA SZKOŁA DLA WYBITNIE UZDOLNIONYCH

(531) 04.03.20, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
wynajem nieruchomości, pomieszczeń biurowych, usługi 
związane z administrowaniem i zarządzaniem nierucho-
mościami, dzierżawa lub wynajem budynków, 39 transport, 
transport pasażerski, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, 
usługi organizowania wycieczek, 41 nauczanie, kształcenie 
- usługi nauczania, kształcenia, usługi w zakresie działalno-
ści dydaktyczno-szkoleniowej, organizowanie, prowadzenie 
i obsługa: kursów, szkoleń, edukacja językowa - nauczanie ję-
zyków obcych, lekcje baletu, lekcje gimnastyki artystycznej, 
usługi edukacyjne związane z jogą, zajęcia sportowe, zajęcia 
muzyczne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 507820 (220) 2019 12 09
(731) Krtek a myška s.r.o., Ostrava, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAWERNA PEPE VERDE
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(531) 27.05.01, 29.01.04, 18.03.23
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restaura-
cjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, usługi kateringu zewnętrznego.

(210) 507821 (220) 2019 12 09
(731) CALIK JACEK PIOTR, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Old Town Clinic

(531) 07.01.24, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 
44 usługi medyczne.

(210) 507838 (220) 2019 12 09
(731) CALIK JACEK PIOTR, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA DERMATOSKOPII  dr Jacek Calik

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, 
44 usługi medyczne.

(210) 507853 (220) 2019 12 09
(731) NIZIO ELŻBIETA MAGDALENA DWÓR SANNA, 

Wierzchowiska Drugie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWÓR SANNA NIZIO

(531) 05.01.05, 05.01.16, 07.01.08, 07.01.24, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 33 wino, whisky, wódka, miód pitny, dżin, cydr, 
brandy, alkohole wysokoprocentowe, destylowane napoje, 
43 biuro zakwaterowania - hotel, obsługa gastronomiczna, 
rezerwacja miejsc, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie 
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy.

(210) 507860 (220) 2019 12 09
(731) GRUPA CBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) CANNAVITIS

(531) 24.17.20, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 naturalne kannabinoidy oraz ich mieszaniny 
stosowane jako półprodukty do użytku w przemyśle lub 
produkcji, ekstrakty roślinne stosowane jako półprodukty 
do użytku w przemyśle, mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, substancje, mate-
riały i preparaty chemiczne, przemysłowe organiczne środki 
chemiczne, półprodukty chemiczne do użytku w produkcji, 
półprodukty chemiczne do użytku w przemyśle, 3 produkty 
kosmetyczne zawierające ekstrakty z konopi, zioła do kąpie-
li, roślinne olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki naturalne, 
naturalne olejki eteryczne, naturalne środki perfumeryjne, 
olejki naturalne do perfum, olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, naturalne olejki do celów oczyszczających, olejek 
do kąpieli, zmieszane olejki eteryczne, olejki do masażu, kre-
my dermatologiczne [inne niż lecznicze], krem do twarzy, 
krem do rak, krem do włosów, kremy do ciała, kremy ujędr-
niające skórę, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, 
kosmetyki organiczne, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki 
w formie olejków, nielecznicze produkty toaletowe, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji ciała, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, środki do higieny jamy ustnej, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki 
do makijażu, mydła i żele do mycia, preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, 
preparaty do kąpieli, olejki do masażu twarzy, olejki do twa-
rzy, 5 ekstrakty i mieszaniny zawierające naturalne kannabi-
noidy stosowane do celów leczniczych, konopie do celów 
medycznych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 
zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnospraw-
nych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościo-
we przystosowane do celów medycznych, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, dodat-
ki dietetyczne do użytku medycznego, mieszanki do picia 
będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, napoje stosowane w lecznictwie, 
napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty stosowane 
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], suplementy 
dietetyczne i odżywcze, ziołowe dodatki dietetyczne dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, wyciągi z ro-
ślin leczniczych, wyciągi z ziół leczniczych, lecznicze wyciągi 
ziołowe do celów medycznych, olejki lecznicze, farmaceuty-
ki i naturalne środki lecznicze, 29 oleje spożywcze zawiera-
jące ekstrakty z konopi, oleje smakowe, oleje jadalne, oleje 
do gotowania, mleko z nasion konopi jako substytut mleka, 
30 przyprawy i dodatki smakowe, wyroby cukiernicze, de-
sery, słodycze zawierające ekstrakty z konopi, cukierki, bato-
ny, czekolada, lizaki, guma do żucia, 34 aromaty do tytoniu, 
artykuły do użytku z tytoniem, ciekłe roztwory do użytku  
w e-papierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania 
w e-papierosach, inhalatory do stosowania jako alternatywa 
dla papierosów tytoniowych, kartridże do papierosów elek-
tronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektro-
nicznych, papierosy, papierosy, cygara, cygaretki i inne goto-
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we artykuły dla palaczy, papierosy beztytoniowe nie do ce-
lów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy zawie-
rające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, płyn do papierosów elektronicznych [e-liqu-
id] zawierający glicerynę roślinną, płyny do elektronicznych 
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, 
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektro-
nicznych, inne niż olejki eteryczne, waporyzatory osobiste 
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, wa-
poryzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, wkłady zawierające che-
miczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów 
elektronicznych, zioła do palenia, 35 usługi sprzedaży w pla-
cówkach handlu detalicznego i hurtowego, w sklepach in-
ternetowych oraz w automatach do sprzedaży w zakresie 
obejmującym: kosmetyki, produkty lecznicze, suplementy 
diety, oleje, ekstrakty z konopi, produkty lecznicze, kosme-
tyczne oraz spożywcze zawierające ekstrakty z konopi, 
usługi sprzedaży w placówkach handlu detalicznego i hur-
towego: papierosów elektronicznych, akcesoriów do papie-
rosów elektronicznych oraz płynów do papierosów elektro-
nicznych, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, 
usługi wynajmu automatów do sprzedaży, usługi reklamo-
we w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
marketing internetowy, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą 
Internetu, udostępnianie katalogów [spisów] informacji 
handlowych online w Internecie, 36 finansowanie opieki 
zdrowotnej, organizacja zbiórek charytatywnych, organizo-
wanie funduszy na cele dobroczynne, udzielanie informacji 
związanych ze zbieraniem funduszy na cele dobroczynne, 
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe leczenia 
osób potrzebujących pomocy.

(210) 507862 (220) 2019 12 10
(731) COTE AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA, 

Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H: Horizon TECHNOLOGY

(531) 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 24.17.07, 24.17.02, 
29.01.12

(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne do uprawiania spor-
tu, okulary ochronne dla kierowców, okulary polaryzacyjne, 
okulary przeciwsłoneczne.

(210) 507863 (220) 2019 12 10
(731) COTE AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA, 

Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estillo

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne do uprawiania spor-
tu, okulary ochronne dla kierowców, okulary polaryzacyjne, 
okulary przeciwsłoneczne.

(210) 507887 (220) 2019 12 10
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) HALO
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 507889 (220) 2019 12 10
(731) HAIRMATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAIRMATE
(510), (511) 3 kosmetyki, środki oczyszczające skórę, pre-
paraty do włosów i skóry głowy, preparaty do koloryzacji 
włosów, preparaty do kręcenia włosów, środki do układania 
włosów, pianka do włosów, lakier do włosów, 41 szkolenia 
we fryzjerstwie, edukacja i zajęcia o włosach i fryzjerstwie, 
organizacja i urządzanie konferencji i wystaw o włosach 
i fryzjerstwie, pokazy fryzjerskie, produkcja spektakli, filmów, 
zdjęć i wideo o włosach i fryzjerstwie, szkolenia i instrukcje 
we fryzjerstwie, 44 salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie.

(210) 507890 (220) 2019 12 10
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) BOLERO
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkop-
ty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, 
czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy 
do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby 
cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, 
lody, sorbety.

(210) 507892 (220) 2019 12 10
(731) TRANSCASH.EU SPÓŁKA AKCYJNA, Wysoka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tc transcash

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, druki, materiały drukowane, doku-
menty handlowe i księgowe, koperty, papeterie, listowniki, 
36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, windyka-
cja należności, obrót wierzytelnościami, 45 usługi prawne, 
usługi agencji detektywistycznych, usługi prawne związane 
z windykacją polubowną lub sądową wierzytelności.
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(210) 507915 (220) 2019 12 11
(731) PARTNER OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 brązowy papier do pakowania, kartony 
do pakowania, karton opakowaniowy, kartony z tektury 
do pakowania, kartony do dostarczania towarów, artykuły pi-
śmiennicze, datowniki, flamastry, grafitowe wkłady do ołów-
ków automatycznych, kolorowe ołówki grafitowe, kredki 
ołówkowe, kubki na ołówki, markery do ścierania na mokro, 
markery do skóry, materiały do rysowania na tablicach, ma-
zaki, nawilżacze do powierzchni klejących- artykuły biurowe, 
ołówki automatyczne, ołówki automatyczne z wkładem gra-
fitowym, ołówki kolorowe, ołówki z gumkami do wycierania, 
ołówki z systemem wysuwania, pieczątki datujące- datowni-
ki, pióra i długopisy, pióra i długopisy- artykuły biurowe, pió-
ra kulkowe, pióra z końcówkami porowatymi, pióra żelowe, 
piórniki pudełka na przybory do pisania, pojemniki na dłu-
gopisy, pojemniki na markery, pojemniki na ołówki, przyrzą-
dy do pisania, stojaki na pióra i długopisy, tusze do pieczątek, 
flamastry ścieralne, gąbki do tablic suchościeralnych, gumki, 
gumki do ścierania, gumki do wymazywania tekstu pisane-
go, korektory w piórze, korektory w płynie- artykuły biuro-
we, korektory w płynie, korektory w płynie do dokumentów, 
przybory do wycierania tablic do pisania, dziurkacze- arty-
kuły biurowe, dziurkacze biurowe, dziurkacze do papieru, 
dziurkacze do użytku biurowego, temperówki do ołówków, 
temperówki do ołówków: elektryczne lub nieelektryczne, 
zszywacze biurowe, zszywacze do użytku biurowego, zszy-
wacze- artykuły biurowe, zszywacze nieelektryczne, dwu-
stronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna 
taśma przylepna do użytku domowego, klej biurowy, kleje 
do artykułów papierniczych, kleje do celów domowych, kle-
je do celów papierniczych, kleje do tkanin do użytku domo-
wego, kleje do użytku biurowego, kleje w sztyfcie do celów 
piśmiennych, taśma klejąca, taśma klejąca - artykuły papier-
nicze, taśma klejąca- materiały piśmienne, taśma klejąca pa-
kowa, taśmy klejące do celów papierniczych, taśmy klejące 
do pakowania, taśmy przylepne do celów biurowych, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier 
i karton, kleje do materiałów biurowych lub do celów do-
mowych, linijki, składane pudełka kartonowe, tusze do zna-
kowania do celów biurowych, maszynki do ostrzenia ołów-
ków: elektryczne lub nie, numeratory, tablice suchościeralne, 
tablice na notatki, tablice suchościeralne o właściwościach 
magnetycznych, tablice na notatki jako artykuły biurowe, 
papier kserograficzny, bloczki do notowania, arkusze papie-
ru jako artykuły papiernicze, bloczki do zapisywania, bloczki 
notatnikowe, czyste kartki do notowania, kartki papieru jako 
wkłady, karton, papier do drukarek laserowych, papier do fo-
tokopiarek, papier do kopiowania, kartki papieru do robienia 
notatek, papier, papier do celów domowych, papier rolo-
wany do drukarek, rolki papieru do maszyn liczących, rolki 
papieru do kalkulatorów, taśmy papierowe do kalkulatorów, 
taśmy papierowe do maszyn liczących, bloczki rachunkowe, 
druki handlowe, etykiety adresowe, ołówki, bloki do pisania, 
czyste flipcharty, dozowniki taśmy klejącej do użytku domo-
wego lub biurowego, dozowniki taśmy klejącej jako artykuły 
biurowe, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, 
flamastry zakreślacze, identyfikatory jako artykuły biurowe, 

indeksy, skorowidze, indeksy dokumentów, kasetki na biur-
ko na materiały biurowe- artykuły biurowe, klamerki i klipsy 
do papieru, kołonotatniki, kolorowe długopisy, koperty, ko-
perty jako artykuły piśmienne, koperty do użytku biurowego, 
korektory w taśmie jako artykuły biurowe, koperty z tworzyw 
sztucznych, kostki do notowania, kosze biurkowe na akceso-
ria biurkowe, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, 
markery do dokumentów, markery, pisaki, markery z farbą, 
markery z końcówką z włókna, maty na biurko, nawilżacze 
jako artykuły biurowe, notatniki, notatniki- notesy, notatniki 
w linie, notesy, notesy - artykuły papiernicze, noże do pa-
pieru jako artykuły biurowe, nożyki do otwierania listów, 
nożyki do papieru- nożyki do otwierania listów, organizery 
do użytku biurowego, organizery na biurko, organizery, sto-
jaki na notatki, papier do etykietowania, bloczki do pisanie 
notatek, podajniki do taśmy klejącej, podkładka na biurko, 
podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, po-
jemniki i stojaki na spinacze do papieru, pojemniki na akta, 
pojemniki na artykuły papiernicze, pojemniki na biurko, 
pojemniki na bloczki do notowania, pojemniki na karteczki 
do notowania, pojemniki na korespondencję, półki- pojem-
niki na dokumenty, przegródki, przekładki do dokumentów, 
przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, pudełka na ar-
tykuły piśmienne, rolki do kas sklepowych, rozszywacze, 
samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory, segrega-
tory- artykuły biurowe, segregatory biurowe, segregatory 
do prezentowania, segregatory do użytku w biurze, segrega-
tory- materiały biurowe, segregatory ringowe, segregatory 
z dźwignią na dokumenty, skoroszyty do dokumentów, sko-
roszyty, skoroszyty i segregatory, skoroszyty na dokumenty, 
skorowidze, skorowidze i indeksy, spinacze biurowe, spina-
cze do papieru, spinacze do papieru- materiały piśmienne, 
stojaki biurkowe na wizytówki, stojaki na akcesoria biurkowe, 
stojaki na dokumenty, stojaki na dokumenty na biurko, sto-
jaki- półki na dokumenty na biurko, tablice magnetyczne 
do planowania zajęć i spotkań, tablice z kartkami do prezen-
tacji- flipchart, taśmy elastyczne do użytku biurowego, teczki 
jako artykuły biurowe, teczki jako artykuły papiernicze, teczki 
do użytku biurowego, teczki na akta, teczki na dokumenty, 
teczki na dokumenty- artykuły biurowe, teczki na dokumen-
ty będące artykułami papierniczymi, teczki na koresponden-
cję, teczki na listy, teczki papierowe, teczki papierowe jako 
artykuły papiernicze, teczki papierowe na dokumenty, teczki 
rozkładane, teczki z kieszonkami do użytku biurowego, tem-
perówki, temperówki do kredek kosmetycznych, temperów-
ki do ołówków, mechaniczne, zakładki, zakładki do książek, 
zakładki i klipsy do znakowania stron, zakładki indeksujące, 
zakładki indeksujące do dokumentów, zakładki papierowe 
do książek, zakładki samoprzylepne, zakreślacze, zszywki- 
artykuły papiernicze, zszywki biurowe, okładki, obwoluty 
jako artykuły papiernicze, notatniki samoprzylepne, długo-
pisy kolorowe, teczki zawieszkowe, obwoluty na dokumen-
ty, pinezki do tablicy korkowej, pinezki do deski kreślarskiej, 
pinezki- artykuły papiernicze, pinezki z metalu, pudła karto-
nowe, pudła papierowe, kartonowe pudła opakowaniowe, 
folia, etykiety wysyłkowe, papier termoczuły, papier matowy, 
bloki- artykuły papiernicze, etykiety przylepne z papieru, 
karty indeksowe jako artykuły papiernicze, kleje do papieru 
lub do użytku domowego, koperty papierowe do pakowa-
nia, bloczki do pisania, bloczki karteczek samoprzylepnych 
jako artykuły biurowe, szpilki jako artykuły papiernicze, szpilki 
do znakowania, stojaki na korespondencję, etykiety z papie-
ru, okładki na akta, 20 tablice korkowe, tablice korkowe jako 
tablice informacyjne, tablice do prezentacji, tablice do za-
mieszczania fotografii, tablice ogłoszeniowe korkowe jako 
szyldy, tablice do pisania flamastrami do celów prezentacyj-
nych, tablice informacyjne, ramy do obrazów, ramy, opra-



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2020

wy do obrazów, listwy do ram obrazów, ramy do obrazów 
i zdjęć, tablice wystawowe, tablice ogłoszeniowe, tablice 
do prezentacji materiałów obrazkowych, tablice ogłoszenio-
we inne niż elektroniczne, stojaki na czasopisma.

(210) 507918 (220) 2019 12 11
(731) KARCIARZ JACEK HANDEL OBWOŹNY. WYNAJEM 

POKOI GOŚCINNYCH I ŻYWIENIE., Biały Dunajec
(540) (znak słowny)
(540) JK COLLECTION
(510), (511) 25 odzież, płaszcze, długie luźne stroje, obuwie, 
nakrycia głowy, opaski na głowę, kurtki- odzież, dzianina- 
odzież, legginsy, okrycia wierzchnie- odzież, piżamy, san-
dały, szaliki, koszule, obuwie, spódnice, spódnico-spodenki, 
maski na oczy do spania, skarpetki, pantofle domowe, garni-
tury, pulowery, koszulki z krótkim rękawem, rajstopy, majtki, 
bielizna osobista, stroje przeciwdeszczowe, buty za kostkę, 
majtki dziecięce- odzież, pantofle kąpielowe, stroje plażowe, 
obuwie plażowe, paski- odzież, botki, czapki- nakrycia głowy, 
śliniaki dla dzieci inne niż z papieru, odzież niemowlęca.

(210) 507935 (220) 2019 12 11
(731) KLIMOWSKI ARTUR KGM HURTOWNIA OPAŁU, 

Mogilany
(540) (znak słowny)
(540) Ekogroszek Książęcy
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z bioma-
sy, paliwa mineralne, benzyna, olej napędowy, ropa naftowa, 
olej przemysłowy, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf, 
brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogro-
szek, pelet, zestalone gazy, podpałki, smary, węgiel drzewny, 
węgiel opałowy, wosk przemysłowy, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłko-
wej i internetowej: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw 
z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, 
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opało-
wego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu wę-
glowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych 
gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowe-
go, wosku przemysłowego, 39 usługi w zakresie transportu: 
paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw 
mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, 
oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, 
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, bry-
kietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, pod-
pałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku 
przemysłowego, materiałów budowalnych, usługi w zakre-
sie składowania: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw 
z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, 
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opało-
wego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu wę-
glowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych 
gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowe-
go, wosku przemysłowego i materiałów budowlanych, usłu-
gi w zakresie magazynowania: paliw stałych, płynnych i ga-
zowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju 
napędowego, ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, 
drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewne-
go, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, pe-
letu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewne-
go, węgla opałowego, wosku przemysłowego i materiałów 
budowlanych, usługi w zakresie dystrybucji: paliw stałych, 
płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, 
benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemy-
słowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, 

brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, 
ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, 
węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowe-
go i materiałów budowalnych,  konfekcjonowanie i pakowa-
nie: paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, pa-
liw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, 
oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, 
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, bry-
kietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, pod-
pałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku 
przemysłowego, materiałów budowalnych, 40 obróbka: pa-
liw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mi-
neralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju 
przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, 
torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu 
z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, 
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku prze-
mysłowego, materiałów budowalnych, przetwarzanie: paliw 
stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mine-
ralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju 
przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, 
torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu 
z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, 
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemy-
słowego, materiałów budowalnych, recykling: paliw stałych, 
płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, 
benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju przemy-
słowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, 
brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, 
ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, 
węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowe-
go, materiałów budowalnych.

(210) 507941 (220) 2019 12 11
(731) Subway IP LLC, Doral, US
(540) (znak słowny)
(540) Pomaluj je smakiem
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, mianowicie dostarcza-
nie żywności i napojów do spożycia w lokalach i poza nimi, 
usługi restauracyjne obejmujące przygotowanie kanapek, 
usługi cateringowe, usługi restauracji z jedzeniem na wynos, 
usługi restauracji w zakresie dostarczania żywności i napo-
jów.

(210) 508131 (220) 2019 12 16
(731) LEŚNIAK ALEKSY, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAINSEL FILM STUDIO

(531) 26.03.04, 26.04.11, 20.05.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi produkcji filmów, produkcja filmów, 
produkcja filmów animowanych, produkcja filmów wideo, 
produkcja filmów kinematograficznych, produkcja muzycz-
nych filmów wideo, produkcja filmów dla telewizji, produkcja 
filmów w celach rozrywkowych, produkcja efektów specjal-
nych do filmów, usługi w zakresie produkcji filmów kinema-
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tograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, 
adaptacja i montaż kinematograficzny, edycja zdjęć, edycja 
nagrań wideo, montaż filmów, montaż wideo, produkcja na-
grań audiowizualnych, usługi studiów nagrań, usługi edycji 
wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, zapewnianie obiek-
tów i sprzętu do studia nagrań, 42 usługi artystów grafików, 
grafika artystyczna.

(210) 508145 (220) 2019 12 16
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Skowronek
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 508149 (220) 2019 12 17
(731) ŚWIDERSKI IRENEUSZ ZETTA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) DEMANNOZA ZETTA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty witami-
nowe, produkty lecznicze, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze [wspiera-
jące] do celów medycznych, leki do celów weterynaryjnych, 
leki do celów stomatologicznych, odżywcze suplementy 
diety, preparaty diagnostyczne, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycz-
nych, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne, sło-
dycze do celów leczniczych, suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki 
dietetyczne, dodatki homeopatyczne, dodatki witamino-
we, dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, 
dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe 
w płynie, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki 
do żywności do celów niemedycznych, batony energety-
zujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjal-
nymi wymaganiami dietetycznymi, probiotyki (suplementy), 
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy 
ziołowe, suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające su-
plementy, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne 
suplementy odżywcze, białkowe suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, mineralne suplementy diety, suple-
menty diety dla niemowląt, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, mineralne suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suple-
menty witaminowe w postaci plastrów, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające się 
z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy die-
ty, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, napoje witaminizowane, napoje 
dla niemowląt, herbata ziołowa [napoje lecznicze], woda 
termalna, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbata lecznicza, 
mydła lecznicze, żywność homogenizowana przystosowa-
na do celów medycznych, żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych.

(210) 508150 (220) 2019 12 17
(731) KOZIELSKI BARTŁOMIEJ STUDIO ACCANTUS, 

Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ACCANTUS
(510), (511) 41 usługi koncertów śpiewu, koncerty muzyczne 
na żywo, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycz-
nych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie rozrywki wizual-
nej i muzycznej, pisanie piosenek, organizowanie występów 
na żywo, organizowanie występów muzycznych na żywo, 
organizowanie widowisk muzycznych, prezentacja koncer-
tów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, 
prezentacja koncertów, produkcja przedstawień muzycznych, 
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy 
tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, 
produkcja koncertów muzycznych, prezentacja występów 
zespołów muzycznych na żywo, przedstawienia muzyczne, 
prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, produkcja wi-
dowisk na żywo, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
przygotowywanie tekstów do publikacji, rozrywka w po-
staci koncertów, reżyserowanie przedstawień muzycznych, 
rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka w postaci występów 
orkiestr, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych 
za pomocą internetu, usługi artystów estradowych świad-
czone przez muzyków, usługi festiwali muzycznych, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi orkie-
stry, usługi miksowania muzyki, usługi rozrywki dźwiękowej, 
usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi roz-
rywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe 
świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozryw-
kowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi rozrywkowe 
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, usługi 
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi 
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, 
usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycz-
nych, usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych 
grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w for-
mie występów muzycznych na żywo, usługi w zakresie pisania 
tekstów piosenek, usługi w zakresie komponowania muzyki, 
usługi występów grup muzycznych na żywo, występy zespo-
łów muzycznych na żywo, występy muzyczne na żywo, wy-
stępy muzyczne i piosenkarskie, zarządzanie stroną artystycz-
ną występów muzycznych, nagrywanie muzyki, produkcja 
muzyczna, koncerty muzyczne, widowiska muzyczne, usługi 
prezenterów muzyki, organizowanie koncertów muzycznych, 
usługi koncertów muzycznych, obsługa koncertów muzycz-
nych, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie wydarzeń 
muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, publiko-
wanie tekstów muzycznych, produkcja nagrań muzycznych, 
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, przedstawie-
nia muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, pro-
dukcja muzycznych filmów wideo, usługi imprez muzycznych 
na żywo, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, 
usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi 
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, na-
grań wideo i filmów, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, 
nie do pobrania, z internetu, usługi w zakresie nagrań audio 
i wideo, rezerwacje koncertów, występy grup muzycznych 
na żywo, usługi w zakresie produkcji muzycznej.

(210) 508154 (220) 2019 12 17
(731) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
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(540) (znak słowny)
(540) Axibur
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty witami-
nowe, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi, pre-
paraty witaminowe, leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, leki wzmacniające, odżywcze suplementy 
diety, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów 
medycznych.

(210) 508159 (220) 2019 12 17
(731) WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aquapark wrocław

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska i dziecięca, 
odzież sportowa, odzież turystyczna, bielizna, bielizna ką-
pielowa, stroje kąpielowe, czepki kąpielowe, nakrycia głowy, 
szaliki, apaszki, bandany na szyję, obuwie, klapki, 35 usługi 
marketingowe, usługi reklamowe, wynajem miejsca na ogło-
szenia reklamowe, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży pamiątek 
i upominków, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach oraz 
za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: 
stroje kąpielowe, czepki kąpielowe, okulary i maski do pływa-
nia, obuwie kąpielowe, ręczniki kąpielowe, nadmuchiwane 
akcesoria do basenów, kosmetyki, upominki, wydawnictwa 
drukowane, pisma szkoleniowe, kalendarze, książki, porad-
niki, towary z branży upominków reklamowych jak breloki 
i znaczki firmowe, chorągiewki, balony, czapki, długopisy, 
emblematy, flagi, koszulki, puchary, medale, dyplomy, para-
sole, proporczyki, otwieracze do butelek, naklejki samoprzy-
lepne, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, 
wynajmowanie nieruchomości oraz części powierzchni nie-
ruchomości na potrzeby prowadzenia działalności handlo-
wej i usługowej, 41 usługi wodnego parku rozrywki, prowa-
dzenie szkoleń i kursów w zakresie nauki i doskonalenia pły-
wania, prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, edukacja 
w dziedzinie aktywności fizycznej, usługi w zakresie organi-
zowania gier, zabaw i konkursów sprawnościowych i rozryw-
kowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, or-
ganizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie przyjęć 
i uroczystości okolicznościowych na zlecenie osób trzecich, 
wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzę-
tu sportowego, 43 usługi wynajmowania sal na sympozja 
i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne 
i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi cateringowe, 44 usługi 
świadczone przez salony kosmetyczne i salony odnowy bio-
logicznej, usługi prowadzenia gabinetów masażu, fizjotera-
pii, klubów fitness, saun, solariów, łaźnie tureckie.

(210) 508161 (220) 2019 12 17
(731) ŚWIDERSKI IRENEUSZ ZETTA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeMannoza ZETTA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty witami-
nowe, produkty lecznicze, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze [wspiera-
jące] do celów medycznych, leki do celów weterynaryjnych, 
leki do celów stomatologicznych, odżywcze suplementy 
diety, preparaty diagnostyczne, preparaty farmaceutyczne, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycz-
nych, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne, sło-
dycze do celów leczniczych, suplementy diety dla zwierząt, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki 
dietetyczne, dodatki homeopatyczne, dodatki witaminowe, 
dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, dodat-
ki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, 
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywno-
ści do celów niemedycznych, batony energetyzujące sta-
nowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżyw-
cze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, probiotyki (suplementy), 
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy 
ziołowe, suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające su-
plementy, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne 
suplementy odżywcze, białkowe suplementy diety, odżyw-
cze suplementy diety, mineralne suplementy diety, suple-
menty diety dla niemowląt, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, suplementy mineralne do żywności, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, mineralne suplementy die-
ty dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, su-
plementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy die-
ty o działaniu kosmetycznym, suplementy diety składające 
się z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy 
diety, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych 
wymaganiach dietetycznych, napoje witaminizowane, na-
poje dla niemowląt, herbata ziołowa [napoje lecznicze], 
woda termalna, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz-
nych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbata 
lecznicza, mydła lecznicze, żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów medycznych.

(210) 508172 (220) 2019 12 17
(731) HRLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hrlink.pl

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy kompu-
terowe do pobrania, urządzenia do przetwarzania danych, 
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
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komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie CV dla 
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trze-
cich, rekrutacja personelu, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], know-how [szko-
lenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
doradztwo zawodowe, 42 oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie-
dzinie informatyki.

(210) 508174 (220) 2019 12 17
(731) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hvile Park business area

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.01.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania rynko-
we, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, admi-
nistrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomo-
ściami, szacowanie i wycena nieruchomości, finansowanie 
nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, inwestowanie 
w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredyta-

mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, pomoc 
w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieru-
chomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z in-
frastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, 
budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, nadzór budowlany, 
zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa budow-
lanego, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 
42 projektowanie budowlane, urbanistyczne, architekto-
niczne, planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, prowadzenie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, projektowa-
nie i aranżacja wnętrz.

(210) 508176 (220) 2019 12 17
(731) HRLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) HRlink
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy kompu-
terowe do pobrania, urządzenia do przetwarzania danych, 
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie CV dla 
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
rekrutacja personelu, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, doradztwo zawodowe, 42 oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki.

(210) 508177 (220) 2019 12 17
(731) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hvile Park

(531) 26.01.03, 26.02.07, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania rynko-
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we, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, admi-
nistrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomo-
ściami, szacowanie i wycena nieruchomości, finansowanie 
nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, inwestowanie 
w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, pomoc 
w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieru-
chomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z in-
frastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, 
budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, nadzór budowlany, 
zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa budow-
lanego, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 
42 projektowanie budowlane, urbanistyczne, architekto-
niczne, planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, prowadzenie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, projektowa-
nie i aranżacja wnętrz.

(210) 508180 (220) 2019 12 17
(731) SZREIBER MARCIN, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMRIS KEBAB

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi ba-
rowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem.

(210) 508182 (220) 2019 12 17
(731) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) Hvile
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania rynko-
we, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, admi-
nistrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomo-
ściami, szacowanie i wycena nieruchomości, finansowanie 
nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, inwestowanie 
w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, pomoc 
w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieru-
chomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej.

(210) 508186 (220) 2019 12 17
(731) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyjdź na hvile zostań na stałe!

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania rynko-
we, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
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mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, admi-
nistrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomo-
ściami, szacowanie i wycena nieruchomości, finansowanie 
nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, inwestowanie 
w nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, pomoc 
w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nieru-
chomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z in-
frastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, 
budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, nadzór budowlany, 
zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa budow-
lanego, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 
42 projektowanie budowlane, urbanistyczne, architekto-
niczne, planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, prowadzenie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, projektowa-
nie i aranżacja wnętrz.

(210) 508187 (220) 2019 12 17
(731) HRLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hrlink.pl

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy kompu-
terowe do pobrania, urządzenia do przetwarzania danych, 
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 
komputerowe zarządzanie plikami, opracowywanie CV dla 
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
rekrutacja personelu, systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, doradztwo zawodowe, 42 oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, 
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworze-

nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki.

(210) 508195 (220) 2019 12 17
(731) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) Przyjdź na hvile, zostań na stałe
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy i badania rynko-
we, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamo-
wych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, 
organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nie-
ruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nierucho-
mości, organizowanie i finansowanie projektów dewelo-
perskich, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie 
nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomości, 
finansowanie nieruchomości, usługi wyszukiwania i formal-
nego przygotowywania terenów i nieruchomości celem 
ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i komer-
cyjnego, inwestowanie w nieruchomości, kupno i sprzedaż 
nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nierucho-
mości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, do-
radztwo związane z kredytami hipotecznymi na nierucho-
mości mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, wynajmowanie 
lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjny-
mi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiek-
tów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z infrastrukturą 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, budo-
wanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, nadzór budowlany, 
zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa budow-
lanego, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 
42 projektowanie budowlane, urbanistyczne, architekto-
niczne, planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, prowadzenie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, projektowa-
nie i aranżacja wnętrz.

(210) 508196 (220) 2019 12 17
(731) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowny)
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(540) hvilepark
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu 
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nierucho-
mości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, 
najmu, użyczenia, analizy i badania rynkowe, pomoc w za-
rządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nierucho-
mościami, opracowywanie planów przedsięwzięć inwesty-
cyjnych, usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i wy-
staw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury, organizowanie przetargów na rynku 
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytko-
wymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 usługi w zakresie rynku 
nieruchomości, organizowanie i finansowanie projektów de-
weloperskich, administrowanie nieruchomościami, zarządza-
nie nieruchomościami, szacowanie i wycena nieruchomości, 
finansowanie nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalne-
go przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, 
inwestowanie w nieruchomości, kupno i sprzedaż nierucho-
mości na własny rachunek, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, usługi pośrednictwa finanso-
wego w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kre-
dytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, po-
moc w zakupie nieruchomości, planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi generalnych wykonawców budowla-
nych, usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z infrastruktu-
rą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, budowanie 
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkanio-
wych wraz z infrastrukturą, nadzór budowlany, zarządzanie 
projektem budowy, usługi doradztwa budowlanego, 40 wy-
twarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 42 projektowa-
nie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, planowanie 
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 508204 (220) 2019 12 18
(731) JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUENTE DEL INCA

(531) 06.01.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 508206 (220) 2019 12 18
(731) CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żak Centrum Nauki i Biznesu

(531) 09.07.22, 27.05.01, 29.01.12, 09.07.09
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, kasety video, magne-
tyczne i optyczne nośniki informacji, 16 książki, czasopisma, 
kalendarze, publikacje, plansze szkolne nie zawarte w innej 
klasie, artykuły biurowe, artykuły szkolne nie zawarte w innej 
klasie, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, badania dotyczące uruchamiania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy i wy-
cena działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich artykułów biurowych i szkolnych, książek, płyt, ka-
set i materiałów na nośnikach multimedialnych, produktów 
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych, 
substancji dietetycznych dla celów leczniczych i materiałów 
opatrunkowych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach tymi artykułami (z wyłączeniem trans-
portu) - świadczone także za pomocą katalogów przesyła-
nych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, usługi 
reklamy, usługi w dziedzinie reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi w zakresie uaktualniania materiałów re-
klamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży, analizy rynkowe, badania marketingowe, doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, impresariat w działal-
ności artystycznej, pomoc przedsiębiorstwom w działalności 
gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie nauki, roz-
rywki i zawodów sportowych, usługi edukacyjne przy użyciu 
urządzeń elektronicznych i technologii teleinformatycznych, 
usługi w zakresie: tworzenia i obróbki cyfrowej obrazów, pisa-
nia scenariuszy, elektronicznej publikacji książek i periodyków, 
usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, porady 
w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi w zakresie organi-
zowania i prowadzenia szkół o różnych poziomach nauczania: 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżo-
wych, liceów, szkół technicznych, policealnych, wyższych, 
szkół nauki języków obcych, kursów, szkoleń zawodowych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
usługi wydawnicze w tym obejmujące rozpowszechnianie, 
obrót, utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, re-
prograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, 
fotograficznych i kartograficznych.

(210) 508227 (220) 2019 12 18
(731) ROGOWSKI MAREK YOGA BAZAR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YogaBazar Zadbajmy wspólnie o Twoją praktykę
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(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży wysyłkowej i usługi sklepów 
detalicznych on-line, w tym sprzedających odzież i akcesoria 
oraz produkty i akcesoria do uprawiania jogi i innych sportów.

(210) 508229 (220) 2019 12 18
(731) MOTYKA KINGA TOMAHAWK, Żabnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMAHAWK Your own reality

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 508237 (220) 2019 12 18
(731) SZYMAŃSKA MONIKA ANNA ATOMY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATOMY

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torebki damskie, torebki męskie, torebki wie-
czorowe, torebki skórzane, torebki-worki, stylowe torebki, to-
rebki na ramię, kopertówki, małe torebki kopertówki, torebki 
do ręki, torebki noszone na biodrach, torebki-paski na biodra, 
torebki wykonane ze skóry, skóra bydlęca, skóra garbowana 
roślinnie, torebki na biodra, portmonetki i portfele, toreb-
ki do noszenia przy pasku, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane ze sprzedażą galanterii.

(210) 508253 (220) 2019 12 19
(731) Vinex-Slavyantsi AD, Slavyantsi, BG
(540) (znak słowny)
(540) DAMASCENA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wina.

(210) 508287 (220) 2019 12 19
 (310) 4599773 (320) 2019 11 18 (330) FR
(731) MARTELL & Co Société anonyme, Cognac, FR
(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 03.07.16, 03.07.21, 19.07.01, 19.07.17, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 508332 (220) 2019 12 19
(731) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Autic UltraPure Autamin
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki 
pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności 
suplementy diety, żywność homogenizowana, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210) 508438 (220) 2019 12 24
(731) TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SPÓŁKA JAWNA, Goleniów
(540) (znak słowny)
(540) TLS
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, 
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku 
nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi finansowe, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzo-
ru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług re-
montowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, budo-
wania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty 
ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni.

(210) 508439 (220) 2019 12 24
(731) TLS DEVELOPER, SZYKUĆ SPÓŁKA JAWNA, Goleniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLS DEVELOPER

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, 
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie  
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
czenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku 
nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, 
usługi finansowe, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzo-
ru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług re-
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montowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, budo-
wania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty 
ziemne, wykonywanie dróg i nawierzchni.

(210) 508603 (220) 2019 12 31
 (310) EUTM 018092025 (320) 2019 07 08 (330) EM
(731) OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) PRISMATIC
(510), (511) 6 metalowe okna, metalowe okna balkonowe, 
metalowe okna tarasowe, metalowe rolety, metalowe ża-
luzje, metalowe drzwi, metalowe drzwi balkonowe, meta-
lowe drzwi tarasowe, metalowe okiennice, metalowe pa-
rapety, metalowe bramy, metalowe bramy garażowe, me-
talowa stolarka otworowa, metalowe części okien, metalo-
we części rolet, metalowe części żaluzji, metalowe części 
drzwi, metalowe części okiennic, metalowe profile budow-
lane, metalowe profile okienne, metalowe profile do rolet, 
metalowe profile do żaluzji, metalowe profile do drzwi, me-
talowe profile do okiennic, metalowe okucia budowlane, 
metalowe okucia do okien, metalowe okucia do rolet, me-
talowe okucia do żaluzji, metalowe okucia do drzwi, meta-
lowe okucia do okiennic, metalowe materiały budowlane, 
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ściany kur-
tynowe, metalowe przegrody, ogrody zimowe (metalowe 
konstrukcje), 19 niemetalowe okna, niemetalowe okna bal-
konowe, niemetalowe okna tarasowe, niemetalowe rolety, 
niemetalowe żaluzje, niemetalowe drzwi, niemetalowe 
drzwi balkonowe, niemetalowe drzwi tarasowe, niemeta-
lowe okiennice, niemetalowe parapety, niemetalowe bra-
my, niemetalowe bramy garażowe, niemetalowa stolarka 
otworowa, niemetalowe części okien, niemetalowe części 
rolet, niemetalowe części żaluzji, niemetalowe części drzwi, 
niemetalowe części okiennic, niemetalowe profile budow-
lane, niemetalowe profile okienne, niemetalowe profile 
do rolet, niemetalowe profile do żaluzji, niemetalowe profi-
le do drzwi, niemetalowe profile do okiennic, niemetalowe 
materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje budow-
lane, niemetalowe ściany kurtynowe, niemetalowe prze-
grody, ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), szkło 
budowlane, szkło okienne, szyby okienne, szyby zespolo-
ne, 20 niemetalowe okucia do okien, niemetalowe okucia 
do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji, niemetalowe oku-
cia do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic, 37 informa-
cja o materiałach budowlanych (informacja budowlana), 
nadzór budowlany, usługi budowlane, montaż, instalacja 
i wymiana okien, montaż, instalacja i wymiana okien bal-
konowych, montaż, instalacja i wymiana okien tarasowych, 
montaż, instalacja i wymiana rolet, montaż, instalacja i wy-
miana żaluzji, montaż, instalacja i wymiana drzwi, montaż, 
instalacja i wymiana drzwi balkonowych, montaż, instalacja 
i wymiana drzwi tarasowych, montaż, instalacja i wymiana 
okiennic, montaż, instalacja i wymiana parapetów, montaż, 
instalacja i wymiana bram, montaż, instalacja i wymiana 
bram garażowych, montaż, instalacja i wymiana stolar-
ki otworowej, montaż, instalacja i wymiana części okien, 
montaż, instalacja i wymiana części rolet, montaż, instala-
cja i wymiana części żaluzji, montaż, instalacja i wymiana 
części drzwi, montaż, instalacja i wymiana części okiennic, 
montaż, instalacja i wymiana profili budowlanych, montaż, 
instalacja i wymiana profili okiennych, montaż, instalacja 

i wymiana profili do rolet, montaż, instalacja i wymiana pro-
fili do żaluzji, montaż, instalacja i wymiana profili do drzwi, 
montaż, instalacja i wymiana profili do okiennic, montaż, 
instalacja i wymiana okuć budowlanych, montaż, instalacja 
i wymiana okuć do okien, montaż, instalacja i wymiana okuć 
do rolet, montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji, mon-
taż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, montaż, instalacja 
i wymiana okuć do okiennic, montaż, instalacja i wymiana 
konstrukcje budowlane, montaż, instalacja i wymiana ścian 
kurtynowych, montaż, instalacja i wymiana przegród, mon-
taż, instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe 
konstrukcje), montaż, instalacja i wymiana szkła budowla-
nego, montaż, instalacja i wymiana szkła okiennego, mon-
taż, instalacja i wymiana szyb okiennych, montaż, instalacja 
i wymiana szyb zespolonych.

(210) 508611 (220) 2019 12 31
(731) PARTNER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów
(540) (znak słowny)
(540) TREEGATOR
(510), (511) 20 przenośne pojemniki na wodę, niemetalowe 
pojemniki na wodę.

(210) 508738 (220) 2020 01 07
(731) STANEK ROBERT PHU STANPOL, Koszuty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stanpol

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie po-
ścieli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pościeli, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie poduszek, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kołder, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kołder, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie prześcieradeł, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie prześcieradeł, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie materaców, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie materaców, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie pokrowców na materace, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie pokrowców na materace, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie poszewek na poduszki, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie poszewek na poduszki, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie szlafroków, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szlafroków, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie ręczników, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
ręczników, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ściereczek 
kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ściere-
czek kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ko-
ców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie koców, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie narzut, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie narzut, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie obrusów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obru-
sów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tekstyliów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie tekstyliów.

(210) 508783 (220) 2020 01 08
(731) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 29.01.12, 26.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 kleje, środki do konserwacji betonu, środki 
do konserwacji cegły, zaprawy farbiarskie do metali, 2 farby, 
lakiery, barwniki, preparaty gruntujące, środki do konserwacji 
drewna, 17 zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane nie-
metalowe, tynki, zaprawy budowlane.

(210) 508784 (220) 2020 01 08
(731) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEIDAL

(531) 29.01.12, 26.13.25, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 1 kleje, środki do konserwacji betonu, środki 
do konserwacji cegły, 2 farby, lakiery, barwniki, preparaty 
gruntujące, środki do konserwacji drewna, zaprawy farbiar-
skie do metali, 17 zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowla-
ne niemetalowe, tynki, zaprawy budowlane.

(210) 508902 (220) 2020 01 13
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 07.03.11, 07.01.09
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania.

(210) 508905 (220) 2020 01 13
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) (znak słowny)
(540) felix carmelove
(510), (511) 29 wytłoczone i granulowane lub w inny spo-
sób wytworzone lub przetworzone produkty warzywne 
i ziemniaczane, pieczone, suszone, solone, przyprawiane, 

powlekane i przetworzone orzechy, orzechy nerkowce, 
orzechy pistacjowe, migdały, orzechy ziemne, orzechy ko-
kosowe (wiórki), owoce i warzywa konserwowane, suszone 
i gotowane, wyciągi z alg i wodorostów do celów spożyw-
czych, wyroby imbirowe będące suszonymi owocami, masło 
orzechowe, 30 wytłoczone i granulowane lub w inny sposób 
wytworzone lub przetworzone tapioka, maniok, ryż, kukury-
dza, pszenica lub inne produkty zbożowe, wyroby imbirowe 
będące wyrobami cukierniczymi i galaretkami owocowymi, 
słone ciastka i precle, batoniki muesli, składające się głów-
nie z orzechów, suszonych owoców, przetworzonych ziaren 
zbóż, czekolada i produkty czekoladowe, sosy, 31 nieprze-
tworzone orzechy, orzechy nerkowca, orzechy pistacjowe, 
migdały, orzechy ziemne i ziarna, algi i wodorosty do celów 
spożywczych dla ludzi.

(210) 508971 (220) 2020 01 13
(731) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH 

FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYCHO TECHNOLOGY

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 pomady do celów kosmetycznych, patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, ekstrakty perfum, prepa-
raty do depilacji, preparaty kosmetyczne wspomagające 
odchudzanie, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz-
nych, olejki do celów kosmetycznych, masła do twarzy i cia-
ła, płyny po goleniu, błyszczyki do ust, maski kosmetyczne, 
bazy do perfum kwiatowych, peelingi do twarzy [kosmety-
ki], preparaty do ochrony włosów przed słońcem, kosmetyki 
do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, sole do kąpieli, ma-
ski do pielęgnacji włosów, wazelina kosmetyczna, mgiełki 
do ciała, preparaty do pedicure, preparaty nawilżające [ko-
smetyczne], preparaty do opalania, serum do włosów, pre-
paraty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], kosmety-
ki upiększające, mydło dezodoryzujące, peelingi złuszczające 
do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji stóp, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
lakiery do paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, lakiery 
do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do wło-
sów, pomadki do ust, szminki do ust, preparaty do kąpieli, 
kremy kosmetyczne, masło do rąk i ciała, woda toaletowa, sa-
szetki zapachowe do bielizny, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty do makijażu, zestawy kosmetyków, kremy chronią-
ce przed słońcem [kosmetyki], kosmetyki, tusze do rzęs, dez-
odoranty dla ludzi, nielecznicze preparaty do masażu, maści 
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, szampony, barwniki do celów kosmetycznych, 
olejki do celów perfumeryjnych, żele do stylizacji włosów, 
mydła i żele, odżywki do włosów, produkty perfumeryj-
ne, preparaty do demakijażu, mleczko kosmetyczne, olejki 
do masażu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, żele 
do włosów, płyny do układania włosów, esencje eteryczne, 
preparaty do golenia, mydła, środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, perfumy, pre-
paraty ściągające do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli 
nielecznicze, nielecznicze produkty toaletowe, antyperspi-
ranty w aerozolach, mydełka, płyny kosmetyczne do dema-
kijażu, preparaty do pielęgnacji włosów, olejki toaletowe, se-
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rum do celów kosmetycznych, woda kolońska, kremy do rąk, 
preparaty do układania włosów, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, balsam odżywczy, aromaty [olejki aromatyczne], 
preparaty do pielęgnacji paznokci.

(210) 508978 (220) 2020 01 14
(731) WEI ZHAOPING FIRMA HANDLOWA WENA, Reguły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIDOS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 wideodomofony, domofony, urządzenia kon-
troli dostępu, kamery, monitoring.

(210) 508980 (220) 2020 01 14
(731) MACRO-SYSYTEM SPÓŁKA Z Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 alarmy i urządzenia ostrzegawcze, analizatory 
audio, analizatory obrazów, komputerowe programy użytko-
we do zarządzania plikami, monitory [programy komputero-
we], oprogramowanie komputerowe [programy], oprogra-
mowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami 
danych, programy do magazynowania danych, programy 
do przetwarzania danych, programy do przetwarzania da-
nych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszyno-
wego, programy komputerowe, programy komputerowe 
do pobrania, programy komputerowe do przetwarzania 
danych, programy komputerowe do przetwarzania obra-
zów, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli 
dostępu, programy komputerowe do użycia w telekomuni-
kacji, programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomu-
nikacyjnego, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyj-
nych, usługi telekomunikacyjne, 42 testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technolo-
giczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 509020 (220) 2020 01 14
(731) MŁYNARSKI ANDRZEJ UNAM, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) UNAM
(510), (511) 7 prasy hydrauliczne do obróbki metali, formy 
wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki, roboty przemysłowe, ro-
boty spawalnicze, roboty przeładunkowe, 9 konstrukcje fo-
towoltaiczne, instalacje i urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, 35 usługi sprzedaży hurtowej 

i detalicznej w odniesieniu do pras hydraulicznych, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do robotów 
przemysłowych, 40 usługi narzędziowe, obróbka metali, tło-
czenie metali, kształtowanie elementów metalowych, usługi 
wykonywania wykrojników, tłoczników i form wtryskowych, 
wtryskiwanie tworzyw sztucznych, budowa i wykonywanie 
na zamówienie form wtryskowych, tłoczników i wykroj-
ników, obróbka materiałów za pomocą urządzeń sterowa-
nych komputerowo, obróbka mechaniczna wspomagana 
komputerowo, obróbka CNC, frezowanie, frezowanie CNC, 
frezowanie za pomocą frezarek sterowanych komputerowo, 
toczenie CNC, toczenie za pomocą tokarek sterowanych 
komputerowo, obróbka skrawaniem, obróbka skrawaniem 
metali, 42 integracja robotów przemysłowych, integracja 
przemysłowego systemu zrobotyzowanego, integracja pro-
cesu produkcyjnego z robotami przemysłowymi, usługi inży-
nieryjne w dziedzinie robotyki.

(210) 509021 (220) 2020 01 14
(731) MIKOŁAJCZYK NORBERT NOORBI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NOVA SUSHI
(510), (511) 30 sushi, ramen (japońskie danie na bazie maka-
ronu), 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe.

(210) 509098 (220) 2020 01 16
(731) GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGAZYN LUDZI AKCJI SPECIAL OPS  

www.special-ops.pl

(531) 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
książki, prospekty, modele, makiety architektoniczne, albu-
my, obrazy.

(210) 509124 (220) 2020 01 17
(731) JMK COMPUTERATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Syndyk.iT
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy kom-
puterowe przeznaczone do szkoleń, programy kompute-
rowe do obsługi baz danych, komputerowe bazy danych 
tekstów aktów prawnych, komputerowe bazy danych 
orzeczeń sądowych, wzory umów zapisane w wersji elek-
tronicznej na elektronicznych nośnikach, publikacje elek-
troniczne, publikacje elektroniczne szkoleniowe, interak-
tywne materiały szkoleniowe i instruktażowe, prezentacje 
multimedialne, szkoleniowe i instruktażowe prezentacje 
multimedialne, optyczne nośniki danych, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, magnetyczne nośniki danych, dys-
ki kompaktowe jako CD-ROM-y, dyski magnetyczne, urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, 41 usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, 
usługi w zakresie edukacji, prowadzenia nauczania kore-
spondencyjnego w dziedzinie prawa, problematyki gospo-
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darczej i ekonomicznej, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, publikowanie 
książek, teksów innych, niż teksty reklamowe, również w In-
ternecie i elektronicznie, organizowanie pokazów, wystaw, 
ekspozycji tematycznych w dziedzinie prawa, ekonomii, 
problemów społeczno-gospodarczych, usługi tworzenia 
publikacji internetowych, 42 badania oraz usługi naukowe 
i techniczne, ich projektowanie i doradztwo, analizy prze-
mysłowe i usługi badawcze, odtwarzanie baz danych dla 
osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, 
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, elektronicz-
ny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, 
prowadzeniu baz danych, usługi w zakresie oprogramowa-
nia komputerów, przetwarzania danych, przetwarzanie sło-
wa, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa i informatyki, 
projektowanie graficzne, usługi w zakresie opracowywania 
oprogramowań komputerowych na potrzeby wykorzysta-
nia Internetu, Intranetu i sieci.

(210) 509127 (220) 2020 01 17
(731) JMK COMPUTERATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNDYK.iT

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy kom-
puterowe przeznaczone do szkoleń, programy kompute-
rowe do obsługi baz danych, komputerowe bazy danych 
tekstów aktów prawnych, komputerowe bazy danych 
orzeczeń sądowych, wzory umów zapisane w wersji elek-
tronicznej na elektronicznych nośnikach, publikacje elek-
troniczne, publikacje elektroniczne szkoleniowe, interak-
tywne materiały szkoleniowe i instruktażowe, prezentacje 
multimedialne, szkoleniowe i instruktażowe prezentacje 
multimedialne, optyczne nośniki danych, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, magnetyczne nośniki danych, dys-
ki kompaktowe jako CD-ROM-y, dyski magnetyczne, urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, 41 usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, 
usługi w zakresie edukacji, prowadzenia nauczania kore-
spondencyjnego w dziedzinie prawa, problematyki gospo-
darczej i ekonomicznej, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, publikowanie 
książek, teksów innych, niż teksty reklamowe, również w In-
ternecie i elektronicznie, organizowanie pokazów, wystaw, 
ekspozycji tematycznych w dziedzinie prawa, ekonomii, 
problemów społeczno-gospodarczych, usługi tworzenia 
publikacji internetowych, 42 badania oraz usługi naukowe 
i techniczne, ich projektowanie i doradztwo, analizy prze-
mysłowe i usługi badawcze, odtwarzanie baz danych dla 
osób trzecich, projektowanie komputerowych baz danych, 
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, elektronicz-
ny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, 
prowadzeniu baz danych, usługi w zakresie oprogramowa-
nia komputerów, przetwarzania danych, przetwarzanie sło-
wa, opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa i informatyki, 
projektowanie graficzne, usługi w zakresie opracowywania 
oprogramowań komputerowych na potrzeby wykorzysta-
nia Internetu, Intranetu i sieci.

(210) 509135 (220) 2020 01 17
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH 

TOWIMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) towimor

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla przemysłu meta-
lowego i stoczniowego, 7 żurawie przeładunkowe, żurawie 
do węży przeładunkowych, żurawie pomocnicze, wciągarki 
cumownicze i cumowniczo - kotwiczne, kabestany cumow-
nicze i cumowniczo - kotwiczne, wciągarki kotwiczne - ho-
lownicze, stopery łańcucha kotwicznego, zwalniaki łańcucha 
kotwicznego, wciągarki połowowe, wciągarki magazynują-
ce, wciągarki pomocnicze, 37 usługi instalacyjne i remonto-
we wciągarek i żurawi na statkach.

(210) 509146 (220) 2020 01 17
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH 

TOWIMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Towimor
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla przemysłu meta-
lowego i stoczniowego, 7 żurawie przeładunkowe, żurawie 
do węży przeładunkowych, żurawie pomocnicze, wciągarki 
cumownicze i cumowniczo - kotwiczne, kabestany cumow-
nicze i cumowniczo - kotwiczne, wciągarki kotwiczno - ho-
lownicze, stopery łańcucha kotwicznego, zwalniaki łańcucha 
kotwicznego, wciągarki połowowe, wciągarki magazynują-
ce, wciągarki pomocnicze, 37 usługi instalacyjne i remonto-
we wciągarek i żurawi na statkach.

(210) 509164 (220) 2020 01 17
(731) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WP #zmieniamyInternet
(510), (511) 9 grafika do pobrania do telefonów komórko-
wych, interfejsy komputerowe, monitory [programy kompu-
terowe], elektroniczne terminarze osobiste, cyfrowe elektro-
niczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, interaktywne tablice elektroniczne, interaktyw-
ne terminale z ekranami dotykowymi, wzmacniacze, urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, nadajniki [telekomunikacja], 
etui na smartfony, folie ochronne dostosowane do smart-
fonów, kijki do robienia sobie zdjęć (monopody ręczne), 
paski do telefonów komórkowych, pokrowce na smartfony, 
słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchawki telefoniczne, 
smartfony, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprze-
wodowe, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, zegarki 
inteligentne, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia 
rąk, pamięci zewnętrzne USB, magnetyczne nośniki danych, 
optyczne nośniki danych, fotokopiarki, klawiatury kompute-
rowe, monitory jako sprzęt komputerowy, myszy kompute-
rowe, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, komputery, komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery przenośne 
podręczne, okulary inteligentne, pokrowce do tabletów, po-
krowce na laptopy, tablety, torby do noszenia komputerów, 
pamięci komputerowe, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne do nauczania, odbiorniki audiowizualne, przenośne 
odtwarzacze multimedialne, głośniki, mikrofony, obudowy 
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głośników, radia, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urzą-
dzenia do odtwarzania dźwięku, czytniki książek cyfrowych, 
ekrany video, ekrany projekcyjne, elektroniczne tablice wy-
świetlające, kamery wideo, urządzenia telewizyjne, neony 
reklamowe, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia 
na sobie, urządzenia systemu GPS, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogra-
mowanie gier elektronicznych, zapisane pliki danych, pliki 
muzyczne, graficzne i multimedialne do pobrania, 35 mar-
keting ukierunkowany, poszukiwania w zakresie patronatu, 
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, rekla-
my telewizyjne, rozwijanie koncepcji reklamowych, tworze-
nie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, kampanie 
marketingowe, marketing imprez i wydarzeń, rozpowszech-
nianie reklam, wynajem billboardów [tablic reklamowych], 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, projekto-
wanie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi w zakresie badania rynku, sondaże 
opinii publicznej, organizowanie pokazów, targów i wystaw 
w celach reklamowych i marketingowych, organizowanie 
i prowadzenie kampanii reklamowych i promocyjnych, roz-
powszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych oraz 
promocyjnych, zestawianie danych w komputerowych 
bazach danych, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapew-
nianie dostępu do platform i portali w Internecie, transmisja 
programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, 
transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu do blo-
gów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blo-
gów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, 
wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu 
i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów in-
ternetowych on-line, transmisja wiadomości za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, 41 organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji elektronicznej, publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do celów reklamowych, usługi rozrywkowe, dostarczanie 
filmów nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj-
nych nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, informacja o imprezach rozrywkowych, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 
udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostęp-
nianie zdjęć online nie do pobrania, udostępnianie powie-
ści graficznych online nie do pobrania, udostępnianie tre-
ści multimedialnych online nie do pobrania, rezerwowanie 
miejsc na pokazy.

(210) 509181 (220) 2020 01 17
(731) ŁOBODZIŃSKI GRZEGORZ FOTOACC, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTOACC

(531) 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 kamery termowizyjne, filmy wideo, nagrane 
filmy, filmy kinematograficzne, kamera filmowa, oprogramo-
wanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komu-
nikacyjne, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie 
interaktywne, oprogramowanie miernicze, oprogramowa-
nie nawigacyjne, wbudowane oprogramowanie, 12 drony, 
drony ratownicze, drony cywilne, drony dostawcze, drony 
wojskowe, drony wyposażone w kamerę, pojazdy i środki 
transportu, lądowe pojazdy i środki transportu, 28 modele 
pojazdów, przeskalowane modele pojazdów, modele będą-
ce zabawkami, modele pojazdów sterowane radiowo, 35 in-
wentaryzacja, inwentaryzacja towaru, 39 usługi ratownictwa, 
akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, ratownictwo 
[transport] pojazdów w powietrzu, lotnicze usługi kurierskie, 
usługi nawigacji lotniczej, 41 fotografia, fotografia lotnicza, 
montaż filmów, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, 
produkowanie filmów, dystrybucja filmów, produkcja filmów 
i filmów na taśmach filmowych, 42 pobieranie próbek do ba-
dania skażenia, pobieranie próbek do badania zanieczysz-
czenia, pobieranie próbek gleby do analizy, pomiary hydro-
graficzne, pomiary środowiskowe, pomiary topograficzne 
pomiary geofizyczne, pomiary inżynieryjne, pomiary próbek 
ziemi, pomiary gruntów i dróg, pomiary, badania i eksplora-
cja, pomiary morskie, powietrzne i gruntowe, pomiary śro-
dowiska w obrębie budynków, pomiary parametrów środo-
wiska wewnątrz struktur inżynierii wodno - lądowej.

(210) 509207 (220) 2020 01 20
(731) YONGFANG LI, Kolonia Warszawska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SY BIŻUTERIA

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 14 pudełka na biżuterię, biżuteria i wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamie-
ni szlachetnych i ich imitacje.

(210) 509270 (220) 2020 01 21
(731) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT 

EXPORT, Szaflary
(540) (znak słowny)
(540) Górwit Witaminy z Gór
(510), (511) 29 dżem imbirowy,  dżem jeżynowy, dżem śliw-
kowy, dżem z rabarbaru, dżemy, dżemy i marmolady owoco-
we, dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawko-
we, kompot żurawinowy, marmolada, marmolada pomarań-
czowo-imbirowa, marmolady owocowe, owoce gotowane, 
pasta z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, borówki, 
przetworzone, cytryny, przetworzone, czarne porzeczki, 
przetworzone, czereśnie, przetworzone, gotowane owoce, 
miąższ owoców, owoce glazurowane, owoce konserwowa-
ne, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowa-
ne w plasterkach, w słoikach, owoce przetworzone, owoce 
w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, pokrojone 
owoce, przeciery owocowe, przecier jabłkowy, przetwo-
ry owocowe [dżemy], przetworzone jabłka, przetworzone 
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brzoskwinie, przetworzone morele, rabarbar w syropie, soki 
owocowe do gotowania, suszone owoce, 30 syrop klonowy,  
syrop smakowy, syrop spożywczy, syropy glukozowe spo-
żywcze, syrop z melasy do celów kulinarnych, syropy sma-
kowe, syropy i melasa, 32 napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe,  sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, 
poncz owocowy, bezalkoholowy, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie owoców, o smaku herbaty, soki, koncentraty so-
ków owocowych, napoje owocowe i soki owocowe, napoje 
z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku po-
marańczowego, napoje z soku winogronowego, bezalkoho-
lowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, bezalkoho-
lowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezal-
koholowe, skoncentrowane soki owocowe, sok grejfrutowy, 
skondensowany sok z wędzonych śliwek, sok pomarańczo-
wy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z czarnej porzeczki, 
sok z granatów, sok z guawy, sok z mango, sok z melona, sok 
żurawinowy, soki aloesowe, soki owocowe do użytku jako 
napoje, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, napoje 
owocowe, mieszane soki owocowe.

(210) 509272 (220) 2020 01 21
(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA 

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

(531) 03.01.14, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, likiery.

(210) 509278 (220) 2020 01 21
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) STENAVIR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, 10 urządze-
nia, przyrządy i instrumenty medyczne.

(210) 509280 (220) 2020 01 21
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 

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

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, 
czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma 
z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce 

ogólnej, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane 
komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały druko-
wane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, 
periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne 
drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama w cza-
sopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji 
do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, przygotowywanie reklamy 
prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywanie reklam 
prasowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama 
w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi prenumeraty 
gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata ga-
zet [dla osób trzecich], organizowanie przestrzeni reklamo-
wej w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla 
osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie czaso-
pism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja 
czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie czaso-
pism internetowych, multimedialne wydania czasopism, 
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja ksią-
żek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
publikowanie książek i czasopism elektronicznych w sys-
temie online, udostępnianie on-line czasopism o tematyce 
ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elek-
tronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie 
gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet elek-
tronicznych online, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wy-
dawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych 
niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawni-
cze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem 
środków skomputeryzowanych, usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektronicznych.

(210) 509283 (220) 2020 01 21
(731) KAPSA ADRIAN, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mag DESIGN ARCHITEKTURA I WNĘTRZA

(531) 07.03.11, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, projektowanie wnętrz budyn-
ków, projektowanie architektoniczne, projektowanie mebli.
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(210) 509284 (220) 2020 01 21
(731) CDNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe przeznaczo-
ne do zarządzania dokumentami, oprogramowanie kom-
puterowego do wspomagania działalności przedsiębiorstw, 
oprogramowanie komputerowe do wspomagania zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie komputerowe 
do prowadzenia księgowości, oprogramowanie kompute-
rowe do zarządzania plikami, komputery i sprzęt kompu-
terowy, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, 
oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, opro-
gramowanie do integracji aplikacji i baz danych, oprogramo-
wanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowa-
nie komputerowe przeznaczone do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa (systemy ERP), 41 szkolenia dotyczące 
oprogramowania komputerowego, działalność edukacyjna 
dotycząca oprogramowania komputerowego, usługi in-
struktażowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
42 doradztwo dotyczące sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego dla przedsiębiorstw, dopasowanie rozwiązanie in-
formatycznych do klienta, adaptacja rozwiązań IT do potrzeb 
klienta, usługi dla przedsiębiorstw w zakresie sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, usługi analizy poprzedzającej 
wdrożenie oprogramowania komputerowego, wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, serwis oprogramowania 
komputerowego, utrzymanie oprogramowania kompute-
rowego, naprawa oprogramowania komputerowego, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, powielanie oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja oprogramowania komputerowego, ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, archiwizacja baz danych.

(210) 509295 (220) 2020 01 21
(731) WYPCHŁO PIOTR ARCHI-RAD 2000 BIURO 

PROJEKTÓW, Radom
(540) (znak słowny)
(540) ARCHI-RAD
(510), (511) 37 budownictwo, 42 projektowanie budowlane.

(210) 509298 (220) 2020 01 21
(731) LETNISKOWO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowny)
(540) letniskowo.pl
(510), (511) 19 niemetalowe domy przenośne, domki mobilne.

(210) 509322 (220) 2020 01 22
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THAI ORGANIC

(531) 05.03.13, 29.01.12, 27.05.01, 26.01.15
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów 
kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, 
łaźnie tureckie.

(210) 509324 (220) 2020 01 22
(731) STANKOVIĆ IVANA DERMEA DERMATOLOGIA 

I MEDYCYNA ESTETYCZNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DERMEA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki i preparaty kosmetyczne, 
środki i preparaty kosmetyczne do wypełniania zmarszczek, 
usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi, maski kosme-
tyczne, peelingi kosmetyczne do twarzy i ciała, dezodoranty 
i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, olejki eteryczne, 
środki i preparaty do kąpieli, olejki i sole kosmetyczne do ką-
pieli, mydła i płyny myjące, środki i preparaty do mycia i pie-
lęgnacji rąk i stóp, środki i preparaty do mycia, pielęgnacji 
i ochrony włosów, środki do koloryzacji i stylizacji włosów, 
środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji, ochro-
ny i malowania paznokci, środki do usuwania lakierów, środki 
do golenia i po goleniu, środki do depilacji, środki do higieny 
intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo-
opalania, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki 
do czyszczenia i wybielania zębów, 5 produkty i preparaty 
farmaceutyczne mające zastosowanie w dermatologii, ko-
smetyce i kosmetologii, preparaty farmaceutyczne przeciw 
zakażeniom skóry, preparaty farmaceutyczne do leczenia 
chorób przenoszonych drogą płciową, preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób zakaźnych, produkty i prepara-
ty lecznicze do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów 
i paznokci, produkty i preparaty dermatologiczne, produkty 
i preparaty farmaceutyczne stosowane w medycynie este-
tycznej, preparaty farmaceutyczne do wypełniania zmarsz-
czek, usuwania defektów i schorzeń skóry u ludzi, lecznicze 
preparaty złuszczające do skóry, produkty i preparaty leczni-
cze do pielęgnacji skóry, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplemen-
ty diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów 
i paznokci do celów leczniczych, środki lecznicze przeciw 
poceniu się, 16 publikacje drukowane, materiały reklamowe 
drukowane, materiały szkoleniowe, wszystkie wyżej wymie-
nione z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, chirurgii 
plastycznej, dermatologii, kosmetologii, kosmetyki, odży-
wiania, dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, 
35 usługi sprzedaży kosmetyków, produktów i preparatów 
medycznych, substancji dietetycznych i suplementów diety, 
aparatów, urządzeń i instrumentów medycznych, 41 eduka-
cja i szkolenia w dziedzinie ochrony zdrowia i urody, usłu-
gi edukacji w zakresie medycyny, medycyny estetycznej, 
dermatologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, odżywiania, 
dietetyki, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, seminariów, konkursów, 
warsztatów, kursów z zakresu medycyny, medycyny este-
tycznej, dermatologii, kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, 
dietetyki, pielęgnacji ciała, ochrony zdrowia i urody w celach 
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi tworzenia publikacji 
multimedialnych i internetowych, publikowanie książek i tek-
stów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów on-line 
z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, 
kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, pielęgna-
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cji ciała, ochrony zdrowia i urody, udostępnianie publikacji 
online z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, derma-
tologii, kosmetologii, kosmetyki, odżywiania, dietetyki, pielę-
gnacji ciała, ochrony zdrowia i urody, 44 usługi medyczne, 
usługi medyczne w zakresie dermatologii i medycyny este-
tycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry, zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej i ogólnej, 
chirurgii ambulatoryjnej i chirurgii plastycznej, testy i analizy 
z zakresu usług diagnostyki medycznej, analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi w zakresie diagnostyki 
chorób zakaźnych, chorób przenoszonych drogą płciową, 
usługi w zakresie szczepień, usługi laseroterapii, konsultacje 
medyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usłu-
gi kosmetyczne, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, 
upiększających, pielęgnacyjnych, badania w zakresie diagno-
zy stanu zdrowia, usługi doradcze, konsultacyjne i informa-
cyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 509327 (220) 2020 01 22
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALI ORGANIC

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty jako olejki eteryczne, balsamy do ce-
lów kosmetycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękno-
ści, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi 
SPA, łaźnie tureckie.

(210) 509328 (220) 2020 01 22
(731) GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GOWORK Opinie o Firmach
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, outsourcing jako doradztwo biznesowe, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi przypominania 
o spotkaniach- prace biurowe, działalność związana z wy-
szukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach elektronicznych w Internecie, diagnoza i roz-
wiązywanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, diagnoza 
potencjału pracowników, opracowywanie i wdrażanie syste-
mów zarządzania kadrami oraz rekrutacyjnych, diagnostycz-
nych i ocennych kadrowych narzędzi pomiarowych, analiza 
stanowisk pracy, ocena jakości pracy, budowanie i wdrażanie 
standardów pracy oraz standardów obsługi klienta, syste-
mów motywowania, oceniania i rozwoju kadr, usługi agencji 
informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, audyt działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 

baz danych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług.

(210) 509330 (220) 2020 01 22
(731) GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GOWORK Check Employer
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, outsourcing jako doradztwo biznesowe, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi przypominania 
o spotkaniach- prace biurowe, działalność związana z wy-
szukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach elektronicznych w Internecie, diagnoza i roz-
wiązywanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, diagnoza 
potencjału pracowników, opracowywanie i wdrażanie syste-
mów zarządzania kadrami oraz rekrutacyjnych, diagnostycz-
nych i ocennych kadrowych narzędzi pomiarowych, analiza 
stanowisk pracy, ocena jakości pracy, budowanie i wdrażanie 
standardów pracy oraz standardów obsługi klienta, syste-
mów motywowania, oceniania i rozwoju kadr, usługi agencji 
informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, audyt działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług.

(210) 509331 (220) 2020 01 22
(731) GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GOWORK Serwis Pracy
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, opracowywanie życiorysów 
dla osób trzecich, outsourcing jako doradztwo biznesowe, 
usługi komunikacji korporacyjnej, usługi przypominania 
o spotkaniach- prace biurowe, działalność związana z wy-
szukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach elektronicznych w Internecie, diagnoza i roz-
wiązywanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, diagnoza 
potencjału pracowników, opracowywanie i wdrażanie syste-
mów zarządzania kadrami oraz rekrutacyjnych, diagnostycz-
nych i ocennych kadrowych narzędzi pomiarowych, analiza 
stanowisk pracy, ocena jakości pracy, budowanie i wdrażanie 
standardów pracy oraz standardów obsługi klienta, syste-
mów motywowania, oceniania i rozwoju kadr, usługi agencji 
informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, audyt działalności 
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gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 doradztwo zawodowe, 
organizacja i prowadzenie warsztatów, usługi przekwalifi-
kowania zawodowego, opracowywanie oraz prowadzenie 
programów szkoleniowych personelu w miejscu pracy, pro-
wadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji i im-
prez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, opracowywanie pla-
nów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, usługi 
trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umie-
jętności oraz kompetencji, usługi szkoleniowo - edukacyjne 
w zakresie budowy zespołu, pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

(210) 509336 (220) 2020 01 22
(731) LAMEL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) MPACT GLASS
(510), (511) 9 folie ochronne dostosowane do urządzeń 
elektronicznych i mobilnych w tym telefonów komórko-
wych, smartfonów, tabletów, notebooków, palmtopów, 
ekranów komputerowych, ciekłokrystaliczne folie ochron-
ne do smartfonów, ochraniacze na ekran do smartfonów 
ze szkła hartowanego, osłony na telefony komórkowe, smart-
fony, notebooki, palmtopy i czytniki książek elektronicznych, 
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii.

(210) 509351 (220) 2020 01 22
(731) BOŻYK GABRIELA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blokforms

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież codzienna, odzież damska, 
odzież męska, odzież w stylu sportowym, chusty [odzież], 
czapki, kapelusze, apaszki [chustki], bielizna dla kobiet, bieli-
zna dla mężczyzn, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, 
bluzy sportowe, body [odzież], dolne części ubrań [odzież], 
garnitury, dżinsy, golfy [odzież], halki [odzież], kamizelki, kom-
binezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki bez 
rękawów, koszulki z krótkim rękawem, krótkie spodnie, kurtki 
[odzież], kurtki bez rękawów, legginsy, minispódniczki, okry-
cia wierzchnie [odzież], paski [odzież], piżamy, płaszcze, pod-
koszulki, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spodenki, spódnice, 
spodnie, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szorty, topy 
[odzież], t-shirty z krótkim rękawem, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie dla kobiet.

(210) 509354 (220) 2020 01 23
(731) AUTOMOBILKLUB POLSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AUTOMOBILKLUB POLSKI

(531) 03.07.01, 24.09.13, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.05
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia poruszające się po lądzie, 
16 wydawnictwa motoryzacyjne, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe z wyjątkiem przyrządów, 35 usługi w zakresie 
reklamy, organizacja wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych pró-
bek, druków, prospektów, broszur, 41 urządzenia sportowe 
do organizacji zajęć sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, publikowanie książek, organizowanie i prowa-
dzenie pracowni specjalistycznych- szkoleń, 43 wynajmowa-
nie sal na posiedzenia.

(210) 509363 (220) 2020 01 23
(731) ENMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EnMS POLSKA

(531) 17.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
41 szkolenia przemysłowe, usługi szkolenia dla personelu, 
usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 42 rejestrowanie 
danych dotyczących zużycia energii w budynkach, udziela-
nie porad technicznych związanych ze środkami oszczęd-
ności energii, wynajem liczników do rejestrowania zużycia 
energii, porady techniczne związane z działaniami mającymi 
na celu oszczędzanie energii, doradztwo technologiczne 
w zakresie produkcji i używania energii, usługi doradcze 
dotyczące zużycia energii, pomiary, badania i eksploracja, 
badania w dziedzinie energii, programowanie oprogramo-
wania do zarządzania energią, opracowywanie systemów 
do zarządzania energią i prądem, projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do zarządzania energią, doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, profesjonalne doradztwo 
związane z zachowaniem energii, porady techniczne zwią-
zane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, 
audyt energetyczny, audyt energetyczny budynków, audyt 
energetyczny przedsiębiorstw, audyt efektywności energe-
tycznej, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie opro-
gramowania, testowanie, analiza i wycena towarów i usług 
osób trzecich do celów certyfikacji.

(210) 509364 (220) 2020 01 23
(731) GROCHOWSKA KLAUDIA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BH

(531) 26.01.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 fizjoterapia, hospicja, masaż, opieka palia-
tywna, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
porady w zakresie farmakologii, sanatoria, świadczenie usług 
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi psycho-
logów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypoży-
czanie sprzętu medycznego.

(210) 509365 (220) 2020 01 23
(731) GNT VENTURES WEST FORUM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEST FORUM

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości: wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych,, wynajem budynków, wy-
najem i zarządzanie nieruchomościami, agencje nierucho-
mości, wynajem lokali na cele biurowe, wycena nierucho-
mości, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, usługi 
konsultacyjne i doradcze dotyczące nieruchomości, usługi 
konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi konsultacyjne 
i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, ubezpieczenie 
biur, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie finansów, administrowanie nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,, 39 udostępnia-
nie miejsc parkingowych, wynajem garaży i miejsc parkin-
gowych, udostępnianie obiektów parkingowych, usługi ad-
ministrowania miejscami parkingowymi, usługi parkingowe, 
42 usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
architektura, usługi architektoniczne, usługi projektowe i do-
radcze dotyczące architektury, usługi w zakresie architektury 
i projektowania wnętrz, wzornictwo przemysłowe, usługi 
projektowania wnętrz budynków, biur, powierzchni użytko-
wych, mebli, usługi w zakresie projektowania budynków.

(210) 509367 (220) 2020 01 23
(731) GROCHOWSKA KLAUDIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) body hackers
(510), (511) 44 fizjoterapia, hospicja, masaż, opieka palia-
tywna, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc 
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
porady w zakresie farmakologii, sanatoria, świadczenie usług 
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi psycho-
logów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypoży-
czanie sprzętu medycznego.

(210) 509372 (220) 2020 01 23
(731) PIEKARSKA MONIKA, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wonder reactor

(531) 26.03.07, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 11 reaktory do reakcji gaz-gaz, reaktory stano-
wiące chemiczne instalacje przemysłowe, reaktory biolo-
giczne do klarowania ścieków przemysłowych, reaktory 
do reakcji procesów na granicy faz gaz-ciało stałe, zbiorniki 
reaktora, urządzenia do mieszania wody, armatura do regu-
lacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów 
wodnych lub gazowych, filtry do urządzeń wodnych, urzą-
dzenia do tworzenia wirów wodnych, aparatura do susze-
nia paszy, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia 
do obróbki chemicznej, instalacje do obróbki chemicznej, 
zawory kulowe, zawory mieszające- kurki, zawory kontroli 
poziomu, zawory do rur, zawory do kontroli wody, zawory 
do regulacji przepływu wody, zawory odcinające do regu-
lowania gazu, zawory bezpieczeństwa do urządzeń wod-
nych, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory re-
gulacyjne kontrolujące poziom w zbiornikach, zawory kon-
trolujące wodę do zbiorników z wodą, zawory nadmiarowe 
jako przyrządy bezpieczeństwa do rur wodnych, zawory 
kontrolujące wodę do kontroli poziomu w zbiornikach, me-
chanizmy do kontroli poziomu cieczy w zbiorniku- zawory, 
komory chłodzące, komory mroźnicze, czyste komory- in-
stalacje sanitarne, komory służące do odkażania, zbiorniki 
na wodę, kolumny rektyfikacyjne, kolumny destylacyjne, 
kolumny neutralizacyjne, kolumny chromatograficzne 
do celów przemysłowych, kolumny ekstrakcyjne inne niż 
aparatura laboratoryjna, instalacje do odparowywania, in-
stalacje chłodnicze, instalacje grzewcze, instalacje zamraża-
jące, instalacje do pieczenia, instalacje do sterylizacji, insta-
lacje do podgrzewania napojów, instalacje do filtrowania 
wody, instalacje chłodnicze do płynów, instalacje chłodni-
cze do cieczy, instalacje do dystrybucji wody, instalacje 
do wytwarzania pary, urządzenia i instalacje chłodnicze, 
przemysłowe instalacje do suszenia, instalacje do gotowa-
nia przemysłowego, instalacje do wytwarzania pary, urzą-
dzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje 
do gotowania, urządzenia regulacyjne do instalacji wod-
nych, instalacje automatyczne do przyrządzania kawy, 
urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, instalacje 
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyj-
ne, klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, urządzenia do gotowania, urządzenia i insta-
lacje do gotowania, elektryczne automaty do espresso, 
chłodzące automaty do napojów, automatyczne maszyny 
do dystrybucji wody, automatyczne urządzenia do dystry-
bucji wody, automaty do wyrobu chleba do celów domo-
wych, automatyczne urządzenia do zaopatrywania inwen-
tarza żywego w wodę, urządzenia wydające chłodne napo-
je inne niż automaty sprzedające, urządzenia dozujące 
do napojów chłodzonych inne niż automaty do sprzedaży, 
wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, suszarki do żyw-
ności, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia 
do podgrzewania żywności, instalacje do podgrzewania 
żywności, urządzenia do gotowania żywności, podgrzewa-
cze żywności dla niemowląt, maszyny do smażenia żywno-
ści, suszarki do żywności, elektryczne, termoelektryczne 
urządzenia do podgrzewania żywności, elektryczne urzą-
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dzenia do podgrzewania żywności, urządzenia do odwad-
niania żywności, elektryczne, podgrzewacze do jedzenia, 
destylatory do przetwarzania chemicznego, przyrządy 
do chemicznej sterylizacji- urządzenia do uzdatniania 
wody, wolnowary elektryczne, sterylizatory do butelek 
do karmienia niemowląt, elektryczne podgrzewacze 
do butelek do karmienia, generatory dymu do gotowania, 
kuchenki jako urządzenia do gotowania, autoklawy, elek-
tryczne, do gotowania, urządzenia do gotowania na parze, 
urządzenia elektryczne do gotowania na parze, elektryczne 
urządzenia do gotowania jajek, elektryczne urządzenia ku-
chenne do gotowania, elektryczne domowe urządzenia 
do gotowania, urządzenia do gotowania kuskusu, elek-
tryczne, urządzenia do gotowania na świeżym powietrzu, 
elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektrycz-
ne urządzenia do gotowania makaronu ramen, elektryczne 
garnki do gotowania warzyw na parze, piece wykorzystują-
ce pola częstotliwości powietrza, do gotowania, urządzenia 
chłodzące do płynów, podgrzewacze do kubków zasilane 
przez usb, urządzenia chłodzące, urządzenia do ogrzewa-
nia, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji, 
dezynfekcji i odkażania, urządzenia do chłodzenia napo-
jów, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do pie-
czenia chleba, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia 
do prażenia owoców, urządzenia do celów sanitarnych, 
urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elektryczne 
do robienia jogurtu, urządzenia do smażenia gorącym po-
wietrzem, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, ma-
szyny i urządzenia do wytwarzania lodu, armatura regula-
cyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, urządzenia 
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia 
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zim-
nych napojów, kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt 
elektryczny, elektryczne płyty kuchenne, kuchenki mikrofa-
lowe do celów przemysłowych, termosy bufetowe na na-
poje, elektryczne, pojemniki chłodzące, elektryczne, 42 te-
stowanie materiałów, testowanie i ocena materiałów, testo-
wanie i analiza materiałów, wzornictwo przemysłowe, ba-
dania technologiczne, badania chemiczno-technologicz-
ne, badania techniczne, badania laboratoryjne, badania la-
boratoryjne w dziedzinie chemii, badania środowiska, ba-
dania chemiczne, badania dotyczące technologii, badania 
dotyczące technologii budowy maszyn, badania naukowe 
dotyczące ekologii, badania w dziedzinie energii, badania 
w dziedzinie techniki, badania naukowe i przemysłowe, ba-
dania nad procesami przemysłowymi, badania dotyczące 
przetwarzania danych, badania dotyczące projektowania, 
badania i analizy naukowe, prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami, projektowanie konstrukcji, projekto-
wanie form, projektowanie graficzne, projektowanie zna-
ków, projektowanie techniczne, projektowanie nowych 
produktów, projektowanie i testowanie nowych produk-
tów, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, 
projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania no-
wych produktów, projektowanie wzorów, projektowanie 
i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowa-
nie znaków towarowych, projektowanie metod produkcji, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi 
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie i opracowywanie pro-
gramów do przetwarzania danych, projektowanie kompu-
terów, projektowanie układów scalonych, projektowanie 
kodów komputerowych, projektowanie systemów infor-
matycznych, przechowywanie danych online, przechowy-
wanie danych elektronicznych, zarządzanie zasobami cy-

frowymi, zdalne administrowanie serwerem, zarządzanie 
projektami komputerowymi, administracja serwerów, anali-
za opracowywania produktu, analiza naukowa, analizy 
komputerowe, analizy systemów komputerowych, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, chmura obliczeniowa, 
hosting serwerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego, 
wzornictwo i opracowywanie produktów, wypożyczanie 
programów do przetwarzania danych, projektowanie me-
bli, opracowywanie statków powietrznych, doradztwo 
techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących ar-
tykułów spożywczych i suplementów diety, testowanie ar-
tykułów spożywczych, kontrola artykułów spożywczych, 
45 zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie i wykorzy-
stywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów 
trzecich, licencjonowanie własności przemysłowej, licen-
cjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie tech-
nologii, licencjonowanie patentów, licencjonowanie reje-
strowanych wzorów, licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych, li-
cencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie 
praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i roz-
woju, eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez ich licencjonowanie.

(210) 509391 (220) 2020 01 24
(731) ŻAK KAROLINA ŻAK FASHION GROUP, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOES like NEW

(531) 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, 21 ar-
tykuły do czyszczenia i pielęgnacji obuwia.

(210) 509402 (220) 2020 01 24
(731) PAKUŁA KACPER MARCIN, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAND MADE MISE EN PLACE

(531) 03.06.06, 11.01.03, 14.07.02, 27.05.01
(510), (511) 18 torby na noże, piórniki na noże, torby bar-
mańskie, torby na ramię, torby podróżne, torby/etui na lap-
topy, plecaki, walizki, damskie torebki, notesy, wizytowniki, 
etui na paszport, galanteria skórzana, etui na sztućce, breloki, 
pochwy na noże, nerki, torby na broń myśliwską.

(210) 509473 (220) 2020 01 27
(731) TERMALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZRUCH MOC EKOLOGIA, 
Bełchatów

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TERMALL ROZRUCH MOC EKOLOGIA

(531) 01.15.05, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz po-
średnictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pomocy środków komunikacji elektronicznej 
i innych środków komunikacji, w zakresie towarów: kotły 
grzewcze, zbiorniki olejowe, armatura sanitarna instalacyj-
na (metalowa i z tworzywa sztucznego), urządzenia klima-
tyzacyjne, grzejniki, naczynia wzbiorcze, materiały izolacyj-
ne, regulatory termostatyczne, armatura olejowa i osprzęt 
instalacyjny, instalacje metalowe i z tworzywa sztucznego 
dla: wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, ogrze-
wania podłogowego, przepływowe podgrzewacze wody, 
elektryczne podgrzewacze, zasobniki ciepłej wody użyt-
kowej, urządzenia do ogrzewania w systemie słonecznym, 
wodomierze, przepływomierze, liczniki ciepła, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, palniki, 37 budowa: kotłowni, wę-
złów sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody użytkowej, instalacja automatyki kontrolno-
-pomiarowej, usługi w zakresie prowadzenia komplekso-
wych rozruchów oraz eksploatacji: obiektów i instalacji 
energetycznych, obiektów i instalacji ochrony środowiska, 
instalacji przemysłowych, nadzór nad robotami budowla-
no-montażowymi, 42 usługi w zakresie projektowania: ko-
tłowni, węzłów sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrze-
wania oraz ciepłej wody użytkowej, instalacji automatyki 
kontrolno-pomiarowej, koordynacji i nadzoru nad projekta-
mi budowy i modernizacji obiektów energetycznych, usłu-
gi w zakresie ochrony środowiska, usługi badań, analiz oraz 
doradztwa w zakresie: energetyki, ciepłownictwa, ochrony 
środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, zagospodaro-
wania odpadów, pomiarów emisji zanieczyszczeń, usługi 
badań, analiz oraz doradztwa w zakresie procesów opty-
malizacji pracy instalacji energetycznych, ciepłowniczych, 
ochrony środowiska, wodno-ściekowych, zagospodarowa-
nia odpadów, pomiarów emisji zanieczyszczeń.

(210) 509474 (220) 2020 01 27
(731) POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA 

I PRODUCENTÓW MLEKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stado OnLine
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 usługi kompute-
rowe online.

(210) 509479 (220) 2020 01 27
(731) DERMACEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik
(540) (znak słowny)
(540) DERMACEA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż 
do celów medycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, 
mydła, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji wło-
sów, preparaty do prania, preparaty kosmetyczne do kąpie-
li, szampony, zestawy kosmetyków.

(210) 509483 (220) 2020 01 27
(731) LŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Byków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LŁ LANGE LIGHT

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 czujniki ruchu, urządzenia wejściowe z czuj-
nikiem ruchu, czujniki optyczne, zdalne czujniki tempe-
ratury, czujniki wykrywające obiekty, czujniki i detektory, 
czujniki do wykrywania intruzów, czujniki do monitoro-
wania ruchów fizycznych, czujniki wykrywające otwiera-
nie i zamykanie okien, urządzenia sterujące oświetleniem, 
urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, ściem-
niacze światła, włączniki światła, czujniki światła, awaryjne 
światła ostrzegawcze, zasilacze sieciowe, zasilacze prądu 
stałego i zmiennego, zasilacze awaryjne UPS, urządzenia 
do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], zasi-
lacze do smartfonów, zasilacze do ogrodzeń elektrycznych, 
transformatory, elektryczne transformatory sieci zasilającej, 
transformatory napięcia elektrycznego, elektryczne łącz-
niki wtykowe, elektryczne łączniki dopasowujące, łączniki 
elektryczne, 11 oświetlenie ogrodowe, oświetlenie bezpie-
czeństwa, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie elektryczne, 
oświetlenie ścienne, oświetlenie wystawowe, oświetlenie 
dekoracyjne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie awaryjne, 
oświetlenie sufitowe, wiszące oświetlenie fluorescencyjne, 
elektryczne oświetlenie światłowodowe, oświetlenie dacho-
we [lampy], oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie do ce-
lów bezpieczeństwa, oświetlenie sufitowe typu downlight, 
oświetlenie bezpieczeństwa obsługiwane przez fotokomór-
ki, oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, 
oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie bezpie-
czeństwa zawierające czujnik ruchu, oświetlenie PLS [pla-
zmowy system oświetlenia], oświetlenie do zastosowania 
w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie bezpieczeństwa 
zawierające czujnik na podczerwień, światła kontrolne, świa-
tła sufitowe, elektryczne światła nocne, światła do instalacji 
na zewnątrz, światła punktowe do oświetlenia domowego, 
źródła światła [inne niż do celów medycznych lub fotogra-
ficznych], transformatory oświetleniowe, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oświetleniem.

(210) 509541 (220) 2020 01 28
(731) CDBWMS CHILDREN’S HOUSE SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.02
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.
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(210) 509542 (220) 2020 01 28
(731) CDBWMS CHILDREN’S HOUSE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) nido
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna.

(210) 509551 (220) 2020 01 28
(731) STACHOWSKI SEBASTIAN SZCZEPAN LION 

ENVIRONMENTAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMEDy

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, 41 organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów.

(210) 509564 (220) 2020 01 29
(731) DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ¾ Koneser
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 43 usługi w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia barów, barów szybkiej obsługi, 
restauracji, pubów, dyskotek: usługi związane z przygotowy-
waniem, wydawaniem, dostarczaniem posiłków i napojów 
(catering), usługi udostępniania obiektów i sprzętu na ban-
kiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.

(210) 509590 (220) 2020 01 29
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NGINE

(531) 26.04.02, 26.04.22, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje witamini-
zowane, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, 
napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje z guaraną, 
napoje gazowane, napoje niegazowane, aromatyzowane 
napoje, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje sportowe 
wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawie-
rające elektrolity, syropy do produkcji napojów, esencje 
do produkcji napojów, wody mineralne gazowane, wody 
mineralne niegazowane, napoje gazowane, napoje musują-
ce, napoje węglowodanowe, aperitify bezalkoholowe, kok-
tajle bezalkoholowe, pastylki do produkcji napojów, proszek 
do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastyl-

kach do wytwarzania napojów energetycznych wzmac-
niających i wzbogaconych mikroelementami nie do celów 
medycznych, koncentraty do sporządzania napojów bezal-
koholowych.

(210) 509604 (220) 2020 01 29
(731) TORA-ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) ATELO
(510), (511) 12 akcesoria do fotelików dziecięcych do rowe-
rów, bagażniki aluminiowe do rowerów, bagażniki do pojaz-
dów, bagażniki do rowerów, bagażniki na rowery, bagażniki 
rowerowe, bagażniki stalowe do rowerów, bagażowe (siatki -) 
do pojazdów, bidony do rowerów, błotniki, błotniki do pojaz-
dów, błotniki do rowerów, błotniki metalowe do rowerów, 
błotniki plastikowe do rowerów, błotniki winylowe do rowe-
rów, chwyty do kierownicy rowerowej, części do rowerów, 
mianowicie końcówki rączek kierownicy, części pędne [inne 
niż pasy] do pojazdów lądowych, części pojazdów lądowych, 
mianowicie osie, części do rowerów, mianowicie koła zębate, 
części stojaków do rowerów, części do hamulców do rowe-
rów, części do hamulców do rowerów elektrycznych, części 
do koszyków rowerowych, części do koszyków rowerowych 
elektrycznych, części do mechanizmów korbowych, części 
do mechanizmów korbowych elektrycznych, części do rowe-
rów, mianowicie klocki hamulcowe, części do rowerów, mia-
nowicie łańcuchy napędowe, deskorolki elektryczne, dętki 
do rowerów, dzieci (foteliki bezpieczeństwa dla -) do pojaz-
dów, dzwonki do rowerów, dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
do rowerów, dźwignie hamulców do rowerów, dźwignie ha-
mulcowe do rowerów elektrycznych, foteliki bezpieczeństwa 
dla dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa dla niemow-
ląt i dzieci do pojazdów, foteliki dziecięce do rowerów, gumy 
na bagażnik do rowerów, hamulce [części do rowerów], ha-
mulce części do rowerów elektrycznych, hamulce do rowe-
rów, hamulce do rowerów elektrycznych, hamulce tarczowe 
do rowerów, hamulce tarczowe do rowerów elektrycznych, 
hulajnogi (pojazdy), kaski rowerowe, kaski rowerowe-dziecię-
ce, kierownice [części do rowerów], kierownice do rowerów, 
kierownice do rowerów elektrycznych, kierunkowskazy do ro-
werów, klaksony do pojazdów, klaksony rowerowe, klocki ha-
mulca do rowerów, klocki hamulca do rowerów elektrycznych, 
klocki hamulca tarczowego do rowerów, klocki hamulca tar-
czowego do rowerów elektrycznych, koła (napinacze szprych 
do -), koła (napinacze szprych do rowerów elektrycznych), koła 
[części rowerów do rowerów elektrycznych, koła [części rowe-
rów], koła do rowerów, koła do rowerów do rowerów elek-
trycznych, koła do rowerów, trójkołowców, koła pełne [części 
do rowerów], koła pełne części do rowerów do rowerów elek-
trycznych, koła pojazdów (piasty -), koła pojazdów (szprychy -), 
koła przód do rowerów elektrycznych, koła rowerowe przód, 
koła rowerowe tył, koła tył do rowerów elektrycznych, koła zę-
bate do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane 
do pojazdów jednośladowych, koszyki bidonów do rowerów, 
koszyki rowerowe-dziecięce, koszyki rowerowe-przód, koszyki 
rowerowe-tył, kółka podporowe do rowerów, liczniki do rowe-
rów, linki, przewody i cięgna hamulcowe do rowerów, linki, 
przewody i cięgna hamulcowe do rowerów elektrycznych, lu-
sterka do rowerów, łańcuchy do rowerów, łańcuchy do rowe-
rów o napędzie elektrycznym, łańcuchy napędowe do pojaz-
dów lądowych, łańcuchy rowerowe, łańcuchy rowerowe 
do rowerów elektrycznych, łaty do opon, małe pojazdy dla 
dzieci, manetki do rowerów, manetki do rowerów elektrycz-
nych, mechanizmy korbowe aluminiowe, mechanizmy korbo-
we aluminiowe do rowerów elektrycznych, mechanizmy kor-
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bowe stalowe, mechanizmy korbowe stalowe do rowerów 
elektrycznych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, minirowery, mostki kierownicy [części rowerów], naklej-
ki, ozdoby do rowerów, nakładki na pedały rowerowe, nakładki 
widelca [części rowerów], napinacze do szprych do kół, narzę-
dzia i klucze, noski rowerowe, nóżki do rowerów, obręcze kół 
do rowerów, ogniwa złączne łańcuchów, ogumienie, materia-
ły montażowe do opon bezdętkowych, ogumienie motoro-
werowe i skuterów-dętki motorowerowe, ogumienie motoro-
werowe i skuterów-opony motorowerowe, ogumienie opony 
do rowerów elektrycznych, ogumienie opony do wózków in-
walidzkich, ogumienie opony zimowe, okrycia siodełek do ro-
werów, oleje do pojazdów, oleje do rowerów, opony bezdęt-
kowe do rowerów, osie mechanizmu do rowerów, osie me-
chanizmu do rowerów do rowerów elektrycznych, osłony 
łańcucha do rowerów, osłony łańcucha do rowerów elektrycz-
nych, oświetlenie akumulatorowe przód, oświetlenie akumu-
latorowe przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie aku-
mulatorowe tył, oświetlenie akumulatorowe tył do rowerów 
elektrycznych, oświetlenie bateryjne przód, oświetlenie bate-
ryjne przód do rowerów elektrycznych, oświetlenie bateryjne 
tył, oświetlenie bateryjne tył do rowerów elektrycznych, 
oświetlenie zwykłe przód, oświetlenie zwykłe przód do rowe-
rów elektrycznych, oświetlenie zwykłe tył, oświetlenie zwykłe 
tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie-prądnice, oświetle-
nie-prądnice do rowerów elektrycznych, owijki do kierownicy 
rowerowej do rowerów elektrycznych, pedały do rowerów, 
pedały-akcesoria, piasty do rowerów, piasty do rowerów elek-
trycznych, piasty i części do kół-części do piast i kół, piasty 
i części do kół-części do piast i kół do rowerów elektrycznych, 
piasty i części do kół-osie piasty przód, piasty i części do kół-
-osie piasty przód do rowerów elektrycznych, piasty i części 
do kół-osie piasty tył, piasty i części do kół-osie piasty tył do ro-
werów elektrycznych, piasty i części do kół-szprychy, nyple, 
piasty i części do kół-szprychy, nyple do rowerów elektrycz-
nych, piasty i części do kół-zaworki, piasty i części do kół-za-
worki do rowerów elektrycznych, podpórki do pojazdów jed-
nośladowych, podpórki do rowerów, podpórki do rowerów 
do rowerów elektrycznych, podpórki-mocowane na tył, pod-
pórki-mocowane na tył do rowerów elektrycznych, podpórki-
-mocowane pod suport, podpórki-mocowane pod suport 
do rowerów elektrycznych, pojazdy elektryczne, pokrowce 
do rowerów, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrowce 
na uchwyty rowerowe, pompki, pompki do pompowania 
opon rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów, 
pompki do rowerów, pompki nożne do pompowania opon 
pojazdów, pompki podłogowe, pompki ręczne do pompo-
wania opon pojazdów, pompki teleskopowe, pompki z mano-
metrem, pompki-części do pompek, przeguby widelców 
przednich [części rowerów], przekładnie zębate z kołami zmia-
nowymi [części rowerów], przerzutki do rowerów, przerzutki 
do rowerów elektrycznych, przerzutki-części do przerzutek, 
przerzutki-części do przerzutek do rowerów elektrycznych, 
przerzutki-linki, cięgna, przerzutki-linki, cięgna do rowerów 
elektrycznych, przyczepki rowerowe, przyczepki rowerowe 
do rowerów elektrycznych, ramy do rowerów, ramy do rowe-
rów do rowerów elektrycznych, ramy, do bagażników, do ro-
werów ramy, do bagażników, do rowerów do rowerów elek-
trycznych, rowery, rowery (błotniki do -), rowery (dzwonki do -), 
rowery (hamulce do -), rowery (kierownice -), rowery (klaksony 
do -), rowery (koła do -), rowery (łańcuchy -), rowery (obręcze 
do -), rowery (pedały do -), rowery (podpórki, nóżki do-), rowe-
ry (pompki do -), rowery (ramy -), rowery (silniki do -), rowery 
(siodełka -), rowery (szprychy do -), rowery dostawcze, rowery 
elektryczne, rowery górskie, rowery na pedały, rowery szoso-
we, rowery trójkołowe dostawcze, rowery turystyczne, sakwy 
[kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, 

siatki do rowerów, silniki do rowerów, siodełka (pokrycia -) 
do rowerów lub motocykli, siodełka do rowerów, siodełka ro-
werowe, siodła pokrowce na siodła, siodła wyścigowe sporto-
we, siodła zwykłe, sprężyna, smary, preparaty czyszczące, sta-
bilizatory [koła] do stosowania w rowerach, stabilizatory do ro-
werów, stery, stery i części-pozostałe części sterów, stojaki 
do rowerów, sygnały dźwiękowe kierunkowe do rowerów, 
szczęki hamulcowe do rowerów, szczęki hamulcowe do rowe-
rów elektrycznych, szprychy do kół rowerowych, szprychy 
do kół rowerowych do rowerów elektrycznych, szprychy 
do rowerów, szprychy do rowerów elektrycznych, światła od-
blaskowe, tarcze hamulcowe do rowerów, torby do rowerów, 
trąbki do rowerów, uchwyty do bidonów rowerowych, 
uchwyty do mocowania butelek do rowerów, uchwyty do ro-
werów dziecięcych, uchwyty do telefonów do rowerów, 
uchwyty kierownicy do rowerów, uchwyty na bidony do ro-
werów, układy napędowe [części rowerowe], urządzenia 
do pompowania opon, welocypedy, wentyle do opon pojaz-
dów, widelce [części do rowerów], widelce i amortyzatory-
-amortyzatory przód, widelce i amortyzatory-amortyzatory 
przód do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-
-amortyzatory tył, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył 
do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-widelce 
zwykłe, widelce i amortyzatory-widelce zwykłe do rowerów 
elektrycznych, wolnobiegi, kasety, zębatki-wolnobiegi, wolno-
biegi, kasety, zębatki-wolnobiegi do rowerów elektrycznych, 
wolnobiegi, kasety, zębatki-zębatki, wolnobiegi, kasety, zębat-
ki-zębatki do rowerów elektrycznych, wspornik kierownicy, 
wspornik kierownicy do rowerów elektrycznych, wspornik kie-
rownicy regulowane, wspornik kierownicy regulowane do ro-
werów elektrycznych, wspornik siodła amortyzowany, wspor-
nik siodła amortyzowany do rowerów elektrycznych, wspor-
nik siodła sztywne, wspornik siodła sztywne do rowerów 
elektrycznych, wspornik siodła-redukcje, wspornik siodła-re-
dukcje do rowerów elektrycznych, wsporniki kierownicy akce-
soria, wsporniki kierownicy akcesoria do rowerów elektrycz-
nych, wyściółki do koszy rowerowych do rowerów elektrycz-
nych, zamknięcia-pętlowe, zamknięcia-pozostałe zamknięcie, 
zamknięcia-spiralne, zestawy do naprawy opon rowerowych, 
zestawy naprawcze, kleje do rowerów, zębatki do przerzutek 
[części rowerów], zmotoryzowane rowery, 25 bielizna wchła-
niająca pot, buty sportowe, chustki na głowę, koszulki z krót-
kim rękawem, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki 
do rowerów, rękawiczki dziecięce do rowerów, rękawiczki peł-
ne do rowerów, skarpetki, opaski na głowę, opaski sportowe 
odblaskowe, podkoszulki sportowe, ochraniacze- ubrania dla 
rowerzystów, odzież dla rowerzystów, odzież kolarska, nakry-
cia głowy, pelerynki.

(210) 509617 (220) 2020 01 30
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expert ON THE ORAL CARE SPECIALIST

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
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(210) 509618 (220) 2020 01 30
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pampers Harmonie

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 nasączone chusteczki wykonane z papieru  
i/lub celulozy do pielęgnacji skóry lub do użytku higieniczne-
go dla ludzi, 5 pieluchy jednorazowe z papieru i/lub celulozy.

(210) 509626 (220) 2020 01 30
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature ON THE ESSENCE OF NATURAL EXTRACTS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 509659 (220) 2020 01 31
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 20 łóżko tapicerowane.

(210) 509665 (220) 2020 01 30
(731) ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, konsultacje 
budowlane, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowla-
nego, usługi budowlane, remonty i modernizacje w zakresie 
budownictwa ogólnego i przemysłowego, w tym budowa 
i remonty mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziem-
nych, kładek dla pieszych, murów oporowych, wykonywanie 

fundamentów specjalnych, pali wielkich średnic, wykonywa-
nie robót antykorozyjnych i izolacyjnego zabezpieczenia bu-
dowli, 42 projektowanie i doradztwo budowlane, projekto-
wanie budowlane, doradztwo związane z projektowaniem 
budowlanym, opracowanie projektów technicznych w dzie-
dzinie budownictwa, projektowanie systemów inżynierii bu-
dowlanej, projektowanie obiektów budownictwa ogólnego 
i przemysłowego, projektowanie mostów, wiaduktów, esta-
kad, tuneli, dróg, projektowanie instalacji i urządzeń przemy-
słowych, projektowanie elektroinżynieryjne, projektowanie 
odwodnień, usługi architektoniczne i projektowe w zakre-
sie projektowania budynków przemysłowych, projektowa-
nie architektoniczne, badania techniczne, usługi naukowe 
i technologiczne, w tym ekspertyzy inżynieryjne w zakresie 
konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych, opracowywanie 
projektów technicznych w zakresie konstrukcji obiektów 
budowlanych i inżynieryjnych, usługi badań laboratoryjnych 
materiałów, obiektów i konstrukcji mostowych.

(210) 509666 (220) 2020 01 30
(731) ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUS CUBE

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane i kon-
strukcyjne, beton, mieszanki betonu, betonowe elementy 
budowlane, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały 
do pokryć nawierzchni drogowych, płyty drogowe nieme-
talowe, w tym betonowe płyty do nawierzchni drogowych, 
bariery ochronne niemetalowe, zwłaszcza drogowe, płyty 
drogowe odblaskowe, drewno, drewno konstrukcyjne i bu-
dowlane, płyty i okładziny drewniane, szkło budowlane, szkło 
izolacyjne do budownictwa, niemetalowe domy prefabryko-
wane, domy modułowe, niemetalowe, 37 usługi budowlane 
i konstrukcyjne, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, 
wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, remon-
ty i modernizacje w zakresie budownictwa ogólnego i prze-
mysłowego, w tym budowa i remonty mostów, wiaduktów, 
estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów 
oporowych, wykonywanie fundamentów specjalnych, pali 
wielkich średnic, wykonywanie robót antykorozyjnych i izo-
lacyjnego zabezpieczenia budowli.

(210) 509672 (220) 2020 01 30
(731) ASPEKT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane i konstruk-
cyjne, konstrukcje metalowe dla budownictwa, metalowe 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe ba-
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rierki, a zwłaszcza metalowe barierki ochronne, podpory 
metalowe, metalowe skrzynie, łożyska mostowe [materiały 
konstrukcyjne] metalowe, dylatacje mostowe metalowe, 
37 usługi budowlane i konstrukcyjne, konsultacje budow-
lane, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, 
usługi budowlane, remonty i modernizacje w zakresie bu-
downictwa ogólnego i przemysłowego, w tym budowa i re-
monty mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, 
kładek dla pieszych, murów oporowych, wykonywanie fun-
damentów specjalnych, pali wielkich średnic, wykonywanie 
robót antykorozyjnych i izolacyjnego zabezpieczenia bu-
dowli.

(210) 509674 (220) 2020 01 30
(731) ZDUNEK IRENA, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWIA WYSZKÓW SYLABA 

(531) 24.17.13, 26.01.04, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pla-
nowanie przyjęć [rozrywka], produkcja muzyczna, kompo-
nowanie muzyki, redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), publikowanie tekstów innych niż teksty reklamo-
we, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w In-
ternecie, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, 
usługi studia nagrań, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.

(210) 509687 (220) 2020 01 31
(731) DEVELOPERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego, 
aplikacje mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, oprogramowanie do analizy i przetwarzania 
danych, 36 agencje nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami.

(210) 509724 (220) 2020 02 03
(731) XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Pass
(540) (znak słowny)
(540) ekoPOSytywni
(510), (511) 35 administrowanie konkursami w celach re-
klamowych, analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analizy 
w zakresie reklamy, doradztwo dotyczące reklamy, dystry-
bucja drukowanych materiałów reklamowych, doradztwo 
reklamowe marketingowe, gromadzenie informacji związa-

nych z reklamą, kompilacja, produkcja rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, ocena skutków wywieranych przez działania 
reklamowe na odbiorców, opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, pro-
dukcja reklam, reklama i usługi reklamowe, zestawienia staty-
styczne, 40 udzielanie informacji związanych z recyklingiem 
odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], 
42 usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowi-
ska, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

(210) 509726 (220) 2020 02 03
(731) BEREZIEWICZ MATEUSZ, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NGL NEUROGAMES LAB

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, dostarczenie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, opra-
cowywanie CV dla osób trzecich, outsourcing (doradztwo 
biznesowe), opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, 
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rekrutacja 
personelu, statystyczne zestawienia, usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, 41 doradztwo zawodowe, usługi 
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi przekwalifikowania zawodowego.

(210) 509727 (220) 2020 02 03
(731) XBS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Pass
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekoPOSYTYWNI

(531) 05.03.14, 19.01.25, 27.05.01, 24.15.02, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie konkursami w celach re-
klamowych, analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, 
usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analizy 
w zakresie reklamy, doradztwo dotyczące reklamy, dystry-
bucja drukowanych materiałów reklamowych, doradztwo 
reklamowe i marketingowe, gromadzenie informacji związa-
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nych z reklamą, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, ocena skutków wywieranych przez działania 
reklamowe na odbiorców, opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, pro-
dukcja reklam, reklama i usługi reklamowe, zestawienia staty-
styczne, 40 udzielanie informacji związanych z recyklingiem 
odpadów, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], 
42 usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowi-
ska, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

(210) 509729 (220) 2020 02 03
(731) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1867 Dandy’s

(531) 26.04.06, 26.04.17, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do pro-
dukcji piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa.

(210) 509730 (220) 2020 02 03
(731) STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO 

SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) JAMONEZ
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, galaretki, dżemy, kompot, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, owoce lukrowane, marmolada, chip-
sy owocowe. owoce kandyzowane, owoce konserwowane, 
owoce w puszkach, warzywa konserwowane,  galaretki owo-
cowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, sałatki warzyw-
ne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty], 
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owoco-
wa], soki roślinne do gotowania, warzywa w puszkach, kiszone 
warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby konserwowane,  
hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta z awokado], 
spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamowy, łój spo-
żywczy, margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, 
masło kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożyw-
czych], olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sło-
necznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, 
olej z oliwek jadalny, pasta z cukinii, pasta z owoców tłoczo-
nych, pasty rybne, pasty warzywne, pasta z owoców, smalec, 
produkty serowarskie, ser twarogowy, biały ser z chudego 
mleka [quark], tempeh, kotlety sojowe,tahini [pasta z ziarna 
sezamowego], tahine (danie z przygotowanego mięsa, ryby 
lub jarzyn), tofu, yuba [skórka z tofu], kotlety z tofu, fermen-
towane tofu, tofu z soi, przekąski na  bazie tofu, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), pasztet warzywny, 30 sos sojowy, 
sosy [przyprawy], sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa-
łatkowe, pesto [sos], chutney [ostry, gęsty sos], keczup, musz-
tarda, mięsne sosy, musy deserowe, musy czekoladowe, pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, majonez, 
majonez wegański, imitacja majonezu, sosy na bazie majone-
zu, pasty do smarowania na bazie majonezu.

(210) 509742 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel łódź
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509743 (220) 2020 02 03
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DANONE HiPRO

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne i ich substytuty, 
mleko w proszku, żelatynizowane mleko aromatyzowane, 
maślanki, bita śmietana, desery na bazie mleka, jogurty, jo-
gurty pitne, ser twarogowy, napoje zawierające głównie 
mleko lub produkty mleczne, napoje mleczne głównie zro-
bione z mleka, napoje mleczne zawierające owoce, fermen-
towane produkty mleczne naturalne lub aromatyzowane, 
substytuty mleka pochodzenia roślinnego, substytuty pro-
duktów mlecznych zrobione z roślin lub orzechów, napoje 
owocowe lub warzywne składające się głównie z produktów 
mlecznych, zawierające głównie produkty mleczne, musy 
i sosy owocowe, owoce gotowane, przeciery owocowe.

(210) 509745 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium sopot
(510), (511) 43 hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509748 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel premium gdańsk
(510), (511) 43  hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509749 (220) 2020 02 03
(731) STELMACH BARBARA, STELMACH KAMIL ETERNO 

SPÓŁKA CYWILNA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) SMALOWIDŁO
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzy-
wa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
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oleje i tłuszcze jadalne, owoce lukrowane, marmolada, chip-
sy owocowe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, 
owoce w puszkach, warzywa konserwowane, galaretki owo-
cowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, sałatki warzyw-
ne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy [koncentraty], 
przekąski na bazie owoców, pulpa owocowa [miazga owoco-
wa], soki roślinne do gotowania, warzywa w puszkach, kiszone 
warzywa [kimchi], kapusta kwaszona, grzyby konserwowane, 
hummus [pasta z ciecierzycy], guacamole [pasta z awokado], 
spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej sezamowy, łój spo-
żywczy, margaryna, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, 
masło kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożyw-
czych], olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sło-
necznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, 
olej z oliwek jadalny, pasta z cukinii, pasta z owoców tłoczo-
nych, pasty rybne, pasty warzywne, pasta z owoców, smalec, 
produkty serowarskie, ser twarogowy, biały ser z chudego 
mleka [quark], tempeh, kotlety sojowe, tahini [pasta z ziarna 
sezamowego], tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby 
lub jarzyn), tofu, yuba [skórka z tofu], kotlety z tofu, fermen-
towane tofu, tofu z soi, przekąski na bazie tofu, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), pasztet warzywny, 30 sos sojowy, 
sosy [przyprawy], sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa-
łatkowe, pesto [sos], chutney [ostry, gęsty sos], keczup, musz-
tarda, mięsne sosy, musy deserowe, musy czekoladowe, pasty 
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, majonez, 
majonez wegański, imitacja majonezu, sosy na bazie majone-
zu, pasty do smarowania na bazie majonezu.

(210) 509757 (220) 2020 02 03
(731) FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) focus hotel gdańsk
(510), (511) 43  hotele, usługi hotelowe, domy turystyczne, 
motele, kempingi, pensjonaty, usługi związane z zakwate-
rowaniem, zapewnieniem mieszkań i pokoi, usługi restaura-
cyjne, barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, re-
stauracje, przygotowanie dań na zamówienie i ich dostawa, 
wynajem sal i pomieszczeń.

(210) 509780 (220) 2020 02 03
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 

Eskisehir, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETi Whola

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.11.99
(510), (511) 30 ciasteczka, czekoladki, ciasto na wypieki, kra-
kersy, wafelki, ciasto na wypieki, tarty (z owocami), gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], chleb, dmuchane ziarna, owies 
łuskany, płatki śniadaniowe, lody, jadalne lody.

(210) 509800 (220) 2020 02 03
(731) CHAŁUPKA PAWEŁ PETRA HORTUS-PAWEŁ 

CHAŁUPKA, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) JURAJSKA RAFA
(510), (511) 19 płyty z naturalnego kamienia, płyty okła-
dzinowe (niemetalowe -), płytki z kamienia naturalnego, 
płytki kamienne, obudowy kominków z kamienia, odłamki 
kamienia, obrobiony kamień naturalny, niemetalowe po-
krycia na schody, niemetalowe płytki licowe do użytku 
w budownictwie, bloki skalne, bloki wykonane z kamie-
nia naturalnego, budowlany kamień naturalny, dekoracje 
wykonane z kamienia, dzieła sztuki wykonane z kamienia, 
betonu lub marmuru, elementy budowlane (niemetalowe 
-) w postaci płyt, elementy fasad z materiałów niemetalo-
wych, elementy wykończeniowe budowlane niemetalo-
we, fasady (niemetalowe -), fasady okien (niemetalowe), 
fasady z materiałów niemetalowych, fasady z materia-
łów niemetalowych, kamień, kamień budowlany, kamień 
na gzymsy, kamień na ściany, kamień naturalny, kamień, 
skała, glina i minerały, kamieniarstwo (wyroby -), kamie-
nie, kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, mate-
riały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały 
budowlane (nie z metalu), materiały budowlane niemeta-
lowe, materiały budowlane z kamienia naturalnego, mate-
riały okładzinowe (niemetalowe -), niemetalowe budowla-
ne elementy fasadowe, niemetalowe panele ścienne.

(210) 509849 (220) 2020 02 04
(731) DOM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Koszalin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM deweloper

(531) 07.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo kredytowe, 
agencje nieruchomości, wynajem nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości, 37 wszystkie usługi budowlane, 
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i na-
prawy budynków, usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, usuwanie gruzu z budynków [usługi budow-
lane], 42 usługi projektowania, usługi w zakresie projektowa-
nia.

(210) 509862 (220) 2020 02 04
(731) IQ PRISMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) passione occhiali

(531) 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na okulary, okulary, 
okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do upra-
wiania sportu, okulary inteligentne, oprawki do okularów, 
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oprawy okularowe, soczewki do okularów, soczewki korek-
cyjne (optyka), soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkło 
optyczne.

(210) 509877 (220) 2020 02 05
(731) KOWALSKI ADAM LIDO CATERING, Antonin
(540) (znak słowny)
(540) Karpuśniak
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 509890 (220) 2020 02 05
(731) POLISH AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) FOXTRADE
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, środki ochrony roślin, 5 fungicydy, herbicydy, 
pestycydy, insektycydy, 31 nasiona.

(210) 509896 (220) 2020 02 05
(731) ZETWU INWEST LOGISTICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pałac Goetz

(531) 24.01.03, 05.03.20, 03.07.01, 05.07.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, produkty do makijażu do twarzy 
i ciała, kosmetyki naturalne, kosmetyki do włosów, kosmetyki 
do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do makijażu, pre-
paraty do makijażu, zestawy kosmetyków, kosmetyki w for-
mie olejków, nielecznicze olejki pod prysznic, kosmetyki 
w formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, kremy i balsamy 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznico-
we, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów 
kosmetycznych, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], mleczka 
kosmetyczne, mydła kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kre-
my do twarzy, peelingi do twarzy [kosmetyki], maski kosme-
tyczne, nawilżane chusteczki kosmetyczne, płyny kosme-
tyczne do demakijażu, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], 
toniki do użytku kosmetycznego, błyszczyki do ust [kosme-
tyki], pomadki do ust, podkłady kosmetyczne do twarzy, 
kosmetyczne pudry do twarzy, róż do twarzy, tusz do brwi, 
tusze do rzęs, dezodoranty i antyperspiranty, serum pielę-
gnacyjne, serum do celów kosmetycznych, perfumowane 
wody toaletowe, perfumy, spraye do ciała, woda toaletowa, 
woda kolońska, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, 
szampony do włosów, odżywki do włosów, maski do wło-
sów, kremy do włosów, olejki do włosów, kremy do ciała, 
balsamy do ciała, mleczka do ciała, emulsje do ciała, olejki 
do ciała, mleczka do ciała, 32 piwo i produkty piwowarskie, 
piwo, piwo bezalkoholowe, piwa smakowe, 35 usługi rekla-
mowe, reklama i marketing, promocyjne usługi handlowe, 
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi 
reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadze-
nia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 

telekomunikacji następujących towarów: kosmetyki, kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, oczu i paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
produkty do makijażu do twarzy i ciała, kosmetyki naturalne, 
kosmetyki do włosów, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
do rzęs, kosmetyki do makijażu, preparaty do makijażu, ze-
stawy kosmetyków, kosmetyki w formie olejków, nieleczni-
cze olejki pod prysznic, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki 
w postaci kremów, kremy i balsamy kosmetyczne, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], mleczka kosmetyczne, mydła 
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy do twarzy, pe-
elingi do twarzy [kosmetyki], maski kosmetyczne, nawilżane 
chusteczki kosmetyczne, płyny kosmetyczne do demaki-
jażu, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], toniki do użytku 
kosmetycznego, błyszczyki do ust [kosmetyki], pomadki 
do ust, podkłady kosmetyczne do twarzy, kosmetyczne 
pudry do twarzy, róż do twarzy, tusz do brwi, tusze do rzęs, 
dezodoranty i antyperspiranty, serum pielęgnacyjne, serum 
do celów kosmetycznych, perfumowane wody toaletowe, 
perfumy, spraye do ciała, woda toaletowa, woda kolońska, 
nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, szampony 
do włosów, odżywki do włosów, maski do włosów, kremy 
do włosów, olejki do włosów, kremy do ciała, balsamy do cia-
ła, mleczka do ciała, emulsje do ciała, olejki do ciała, mlecz-
ka do ciała, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo bez-
alkoholowe, piwa smakowe, 43 usługi restauracyjne, usługi 
barów i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, 
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, usługi kateringowe, usłu-
gi hotelowe, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwate-
rowania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
wynajem zakwaterowania na urlop, organizowanie i udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakre-
sie wynajmu pokojów, usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, 
usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczyn-
kowych, rezerwacja pokoi, wynajmowanie pokoi, oferowanie 
żywności i napojów dla gości, 44 usługi spa, usługi w zakre-
sie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], hi-
giena i pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, usługi 
kosmetyczne, usługi saun, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, masaże.

(210) 509899 (220) 2020 02 05
(731) ZDROWIA SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA TERRA

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje 
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, 
usługi restauracji, barów, snack-barów, kawiarni i kafeterii, 
usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowania dań, 
żywności i napojów na zamówienie, kawiarnie, kafeterie, re-
stauracje.
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(210) 509900 (220) 2020 02 05
(731) ZDROWIA SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Food HALL

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.13.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje 
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, 
usługi restauracji, barów, snack-barów, kawiarni i kafeterii, 
usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowania dań, 
żywności i napojów na zamówienie, kawiarnie, kafeterie, re-
stauracje.

(210) 509901 (220) 2020 02 05
(731) ZDROWIA SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURGER BOOTH

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 08.01.07, 
08.07.10, 26.13.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.09, 
26.11.10, 26.01.01, 26.02.07, 26.02.12

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje 
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, 
usługi restauracji, barów, snack-barów, kawiarni i kafeterii, 
usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowania dań, 
żywności i napojów na zamówienie, kawiarnie, kafeterie, re-
stauracje.

(210) 509902 (220) 2020 02 05
(731) ZDROWIA SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), restauracje 
samoobsługowe, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, 

usługi restauracji, barów, snack-barów, kawiarni i kafeterii, 
usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowania dań, 
żywności i napojów na zamówienie, kawiarnie, kafeterie, re-
stauracje.

(210) 509921 (220) 2020 02 06
(731) TRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pułtusk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRONiK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.11, 
26.03.04, 26.03.23, 26.05.01, 26.05.10

(510), (511) 9 urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, 
urządzenia elektroniczne do monitoringu, interfejsy kom-
puterowe [informatyka], urządzenia do nawigacji satelitar-
nej, urządzenia do przetwarzania informacji, 38 łączność 
poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą te-
lefonii komórkowej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
informacji, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju 
sprzętu komputerowego.

(210) 509938 (220) 2020 02 06
(731) OFFICE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEXAGON

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 przenośne wentylatory elektryczne, 16 arty-
kuły biurowe, artykuły do pisania i stemplowania, zeszyty, 
notatniki, bloczki do pisania, pióra i długopisy, ołówki, ma-
zaki, spinacze biurowe, pinezki, artykuły do korektorowa-
nia i ścierania, gumki, korektory w płynie, kleje do użytku 
biurowego, taśmy samoprzylepne do użytku biurowego, 
przyborniki biurkowe, pojemniki na karteczki do notowania, 
piórniki, maszyny biurowe, zszywacze, dziurkacze biurowe, 
niszczarki dokumentów, urządzenia do laminowania doku-
mentów do użytku biurowego, tablice suchościeralne o wła-
ściwościach magnetycznych, segregatory, skoroszyty do do-
kumentów, koszulki na dokumenty do użytku biurowego, 
teczki na dokumenty, 17 folia laminacyjna.

(210) 509939 (220) 2020 02 06
(731) Bayer Intellectual Property GmbH,  

Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowny)
(540) PHYTOMICA
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, 
olejki eteryczne, 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do le-
czenia kaszlu, tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, 
preparaty do leczenia żołądkowo-jelitowego, suplementy 
ziołowe, preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, suplemen-
ty minerałowe, środki do płukania nosa, preparaty w aerozolu 
do nosa, suplementy odżywcze, suplementy prebiotyczne, 
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preparaty do leczenia przeziębienia, suplementy probiotycz-
ne, roztwór soli do celów medycznych, środki przeciwbólo-
we do stosowania miejscowego, suplementy witaminowe.

(210) 509942 (220) 2020 02 06
(731) LEAN TO WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEAN TO WIN

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, czasopisma [periodyki], broszury, gaze-
ty, dzienniki, katalogi, kolaże, monografie, plakaty reklamowe, 
periodyki [czasopisma], publikacje drukowane, przewodniki 
drukowane, prospekty, podręczniki instruktażowe, reklamy 
drukowane, wizytówki, ulotki, powieści, podręczniki [książki], 
okładki książkowe, przewodniki, artykuły piśmiennicze, afi-
sze, plakaty, arkusze informacyjne, biuletyny [materiały dru-
kowane], druki handlowe, drukowane materiały piśmienne, 
drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, 
35 doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów 
do spraw efektywności działalności gospodarczej, doradztwo 
biznesowe, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom 
handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, doradz-
two i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalno-
ści marketingowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w za-
kresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradzanie 
przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia 
interesów, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, pomoc 
i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, konsultacje w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla firm, doradztwo 
związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych, 
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, usługi do-
radcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi 
doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi doradcze i informacyjne w zakresie orga-
nizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, porady, pytania i informacje doty-
czące działalności gospodarczej, porady i informacje dotyczą-
ce zarządzania przedsiębiorstwami, pomoc, usługi doradcze 

i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, usłu-
gi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania 
przedsiębiorstwami, wsparcie w dziedzinie zarządzania przed-
siębiorstwem, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębior-
stwa, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i jej organizacji, usługi w zakresie ekspertyzy 
dotyczącej działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, planowanie działalności gospo-
darczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami 
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlo-
wego, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, po-
moc w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne 
o działalności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem i planowania, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, 41 organizacja szkoleń, organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, organizacja warsztatów 
i seminariów, organizacja konferencji edukacyjnych, organi-
zacja webinariów, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szko-
leniowych on-line, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo 
w zakresie szkoleń biznesowych, nauczanie, kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, 
promocją, marketingiem i biznesem, nauczanie dotyczące za-
rządzania, nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, orga-
nizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie kursów szkoleniowych, 
organizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, orga-
nizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie kursów, pro-
wadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia biznesowe, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne w zakresie szko-
leń biznesowych.

(210) 509944 (220) 2020 02 06
(731) Bayer Intellectual Property GmbH,  

Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowny)

(540) FYTOMICA
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, 
olejki eteryczne, 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do le-
czenia kaszlu, tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, 
preparaty do leczenia żołądkowo-jelitowego, suplementy 
ziołowe, preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, suplemen-
ty minerałowe, środki do płukania nosa, preparaty w aerozolu 
do nosa, suplementy odżywcze, suplementy prebiotyczne, 
preparaty do leczenia przeziębienia, suplementy probiotycz-
ne, roztwór soli do celów medycznych, środki przeciwbólo-
we do stosowania miejscowego, suplementy witaminowe.

(210) 509959 (220) 2020 02 07
(731) HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ODWILŻ
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, 
geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne 
(inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przy-
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rządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, 
akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektrycz-
ności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski 
z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i kompute-
ry, urządzenia do gaszenia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 
38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, organizacja 
szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 509963 (220) 2020 02 07
(731) PRUCHNIAK DARIUSZ 4X4 TEAM, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVM

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 piasty kół pojazdów, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych.

(210) 509965 (220) 2020 02 07
(731) PETELICKA SYLWIA COLORELLA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) colorella

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, kosmetyczne.

(210) 509966 (220) 2020 02 07
(731) GRZĘDA MATEUSZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUBA FOCCA

(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi pizzerii, restauracji.

(210) 509967 (220) 2020 02 07
(731) PIWOWARSKI MAREK OMIKRON KOMINKI, Albinów
(540) (znak słowny)
(540) HELEX
(510), (511) 11 domowe kominki gazowe, 35 sprzedaż do-
mowych kominków gazowych.

(210) 509974 (220) 2020 02 07
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE BROWARÓW 

RZEMIEŚLNICZYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSBR.EU PIWO KRAFTOWE

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo pełne jasne, piwo i produkty piwowar-
skie, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, 
piwo bezalkoholowe, piwo, barley wine [piwo], piwo typu sa-
ison, piwo typu koźlak, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu 
ale, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], korzenne piwa, 
piwa smakowe, mineralizowane piwa, imitacja piwa, brzecz-
ka piwna, ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na bazie piwa, 
napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, 
stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, indyjskie piwa jasne 
ale (IPA), wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, shandy [na-
pój składający się z piwa i lemoniady], ekstrakty chmielowe 
do sporządzania napojów, 35 kampanie marketingowe, usłu-
gi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketin-
gowe online, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych, prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja nagrań 
wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwię-
kowych do celów reklamowych, promocja sprzedaży, pro-
mowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów 
i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie promocji 
napojów, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z piwem, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających piwo, 43 usługi 
barów piwnych, usługi ogródków piwnych, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie 
dostarczania napojów, usługi barów i restauracji, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie 
napojów w małych browarniach, puby, przygotowanie po-
siłków i napojów.

(210) 509975 (220) 2020 02 07
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE BROWARÓW 

RZEMIEŚLNICZYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSBR.EU PIWO KRAFTOWE
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo pełne jasne, piwo i produkty piwowar-
skie, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, 
piwo bezalkoholowe, piwo, barley wine [piwo], piwo typu sa-
ison, piwo typu koźlak, piwo o smaku kawy, piwo jasne typu 
ale, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], korzenne piwa, 
piwa smakowe, mineralizowane piwa, imitacja piwa, brzecz-
ka piwna, ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na bazie piwa, 
napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, 
stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, indyjskie piwa jasne 
ale (IPA), wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, shandy [na-
pój składający się z piwa i lemoniady], ekstrakty chmielowe 
do sporządzania napojów, 35 kampanie marketingowe, usłu-
gi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketin-
gowe online, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, produkcja materiałów reklamowych, prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja nagrań 
wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwię-
kowych do celów reklamowych, promocja sprzedaży, pro-
mowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów 
i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie promocji 
napojów, usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z piwem, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających piwo, 43 usługi 
barów piwnych, usługi ogródków piwnych, oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, usługi w zakresie 
dostarczania napojów, usługi barów i restauracji, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie 
napojów w małych browarniach, puby, przygotowywanie 
posiłków i napojów.

(210) 509979 (220) 2020 02 07
(731) WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bean tree

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akceso-
ria barowe, butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane 
(na napoje), piersiówki, butelki zamykane próżniowo i izolo-
wane termicznie do użytku domowego, pojemniki do napo-
jów, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne na na-
poje, pojemniki ze szkła, ekspresy do kawy nieelektryczne, 

nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, czajniki nie-
elektryczne, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachet-
nych, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka 
do herbaty, nieelektryczne podgrzewacze do herbaty skła-
dające się ze stojaka pod czajniczek do herbaty z uchwy-
tem na świeczkę, pojemniki termoizolacyjne na napoje, fili-
żanki, spodeczki, kubki, naczynia szklane do napojów, filtry 
do kawy wielokrotnego użytku, nie z papieru, podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, serwisy 
do herbaty nie z metali szlachetnych, tace do użytku domo-
wego, naczynia, talerze, miseczki, dzbanki, podkładki pod 
garnki, pojemniki do gospodarstwa domowego lub pojem-
niki kuchenne, przykrycia na czajniczek, świeczniki (nie z me-
tali szlachetnych), statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, 
ozdoby porcelanowe, łopatki (zastawa stołowa) do użytku 
kuchennego, nieelektryczne trzepaczki do ubijania piany 
do celów domowych, 29 mleko, produkty na bazie mleka, 
w tym napoje na bazie mleka, jogurt i napoje sporządzone 
z jogurtu, koktajle mleczne ujęte w tej klasie, napoje na ba-
zie mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje 
z jogurtu, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, 
zupy i preparaty do sporządzania zup, sałatki owocowe i sa-
łatki warzywne, gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe dania 
warzywne, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, foie gras 
(pasztet sztrasburski), pasztet z gęsich wątróbek, pasty mię-
sne (w tym pasztety, smalec), hot dogi w cieście kukurydzia-
nym, 30 mrożone napoje [frappe], napoje mrożone na bazie 
czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone 
na bazie kakao, mrożona herbata, mrożona kawa, mrożone 
napoje czekoladowe, lody, kawa, kawa [ziarenka], napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na ba-
zie kawy, aromaty do napojów ujętych w tej klasie, herbata, 
cukier, chleb, pasztet w cieście (pâté en croûte), ciasta, bisz-
kopty, krakersy, kanapki, w tym tosty, kanapki z parówką [hot 
dog], preparaty zbożowe, wyroby przekąskowe ujęte w tej 
klasie, wyroby cukiernicze, placki, ciastka, gofry, croissanty, 
torty, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
makaron, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, ma-
karony mączne spożywcze, 32 napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, 
koktajle mleczne ujęte w tej klasie, mrożone napoje owoco-
we, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie 
owoców, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego artyku-
łów spożywczych i używek, usługi handlu hurtowego i de-
talicznego artykułów papierniczych, kosmetyków, chemii 
gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej bibułek papiero-
sowych, papierosów, cygar, tytoniu, zapałek i przyborów dla 
palaczy, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej 
prasy, czasopism i wydawnictw papierowych, usługi franchi-
singowe w zakresie pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu 
firm, franczyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, franczyza w zakresie prowadzenia 
lokali gastronomicznych, franczyza w zakresie prowadzenia 
kawiarni, franchising, mianowicie udzielanie pomocy han-
dlowej w zakładaniu i/lub prowadzeniu restauracji, kawiarni, 
kawiarni, herbaciarni i barów z przekąskami, usługi franczyzo-
we związane z pomocą dla firm, doradztwo i konsultacje biz-
nesowe w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie 
zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, organizowanie dystrybucji próbek kawy 
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do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie degu-
stacji kawy do celów reklamowych, 41 organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń dla baristów, organizowanie i prowadzenie 
degustacji kawy do celów szkoleniowych, 43 kawiarnie, usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi 
barów i restauracji, kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, 
usługi kateringowe, restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 509980 (220) 2020 02 07
(731) GRUSZKA BEATA ANNA ZAKŁAD ZWALCZANIA 

SZKODNIKÓW FENDA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zakład Zwalczania Szkodników FENDA

(531) 03.13.11, 03.13.24, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.22, 29.01.15, 
27.05.01

(510), (511) 37 deratyzacja, dezynfekcja, dezynfekcja budyn-
ków zapobiegająca plagom bakterii, dezynfekcja pomiesz-
czeń, dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania 
infestacji bakteryjnej, eliminowanie robactwa [inne niż w rol-
nictwie], fumigacja, fumigacja budynków przeciwko szkod-
nikom, fumigacja towarów przeciwko szkodnikom, impre-
gnowanie powierzchni preparatami do odstraszania zwie-
rząt, kontrole konstrukcji w celu wykrycia korników, kontrole 
pomieszczeń w celu wykrycia korników, niszczenie robactwa 
[inne niż w rolnictwie], niszczenie szkodników, niszczenie 
szkodników [inne niż w rolnictwie], niszczenie szkodników 
[inne niż w rolnictwie, leśnictwie lub ogrodnictwie], odymia-
nie budynków przeciwko robactwu, odymianie budynków 
przeciwko szkodnikom, odymianie towarów przeciwko ro-
bactwu, odymianie towarów przeciwko szkodnikom, rozpy-
lanie środków owadobójczych w budynkach komercyjnych, 
rozpylanie środków owadobójczych w domach mieszkal-
nych, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakul-
turze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi dezynfekcji, usługi 
dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i leśnictwa, usługi zwalczania szkodników, inne niż 
dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, zabezpieczanie 
budynków przed dostępem szkodników i robactwa, zabez-
pieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robac-
twa, zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem szkod-
ników i robactwa, zwalczanie pcheł, zwalczanie szkodników, 
zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkod-
ników w budynkach mieszkalnych, zwalczanie szkodników 
w związku z ptakami, zwalczanie termitów.

(210) 509984 (220) 2020 02 07
(731) WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEANTREE Café

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.11
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akceso-
ria barowe, butelki z tworzywa sztucznego, butelki szklane 
(na napoje), piersiówki, butelki zamykane próżniowo i izolo-
wane termicznie do użytku domowego, pojemniki do napo-
jów, pojemniki kuchenne, pojemniki termoizolacyjne na na-

poje, pojemniki ze szkła, ekspresy do kawy nieelektryczne, 
nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, czajniki nie-
elektryczne, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachet-
nych, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka 
do herbaty, nieelektryczne podgrzewacze do herbaty skła-
dające się ze stojaka pod czajniczek do herbaty z uchwy-
tem na świeczkę, pojemniki termoizolacyjne na napoje, fili-
żanki, spodeczki, kubki, naczynia szklane do napojów, filtry 
do kawy wielokrotnego użytku, nie z papieru, podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, serwisy 
do herbaty nie z metali szlachetnych, tace do użytku domo-
wego, naczynia, talerze, miseczki, dzbanki, podkładki pod 
garnki, pojemniki do gospodarstwa domowego lub pojem-
niki kuchenne, przykrycia na czajniczek, świeczniki (nie z me-
tali szlachetnych), statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, 
ozdoby porcelanowe, łopatki (zastawa stołowa) do użytku 
kuchennego, nieelektryczne trzepaczki do ubijania piany 
do celów domowych, 29 mleko, produkty na bazie mleka, 
w tym napoje na bazie mleka, jogurt i napoje sporządzone 
z jogurtu, koktajle mleczne ujęte w tej klasie, napoje na ba-
zie mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka 
migdałowego, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje 
z jogurtu, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, 
zupy i preparaty do sporządzania zup, sałatki owocowe i sa-
łatki warzywne, gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe dania 
warzywne, pasztet warzywny, pasztet z wątróbki, foie gras 
(pasztet sztrasburski), pasztet z gęsich wątróbek, pasty mię-
sne (w tym pasztety, smalec), hot dogi w cieście kukurydzia-
nym, 30 mrożone napoje [frappe], napoje mrożone na bazie 
czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone 
na bazie kakao, mrożona herbata, mrożona kawa, mrożone 
napoje czekoladowe, lody, kawa, kawa [ziarenka], napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na ba-
zie kawy, aromaty do napojów ujętych w tej klasie, herbata, 
cukier, chleb, pasztet w cieście (pâté en croûte), ciasta, bisz-
kopty, krakersy, kanapki, w tym tosty, kanapki z parówką [hot 
dog], preparaty zbożowe, wyroby przekąskowe ujęte w tej 
klasie, wyroby cukiernicze, placki, ciastka, gofry, croissanty, 
torty, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
makaron, dania na bazie ryżu, dania na bazie makaronu, ma-
karony mączne spożywcze, 32 napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, 
koktajle mleczne ujęte w tej klasie, mrożone napoje owoco-
we, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie 
owoców, 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego artyku-
łów spożywczych i używek, usługi handlu hurtowego i de-
talicznego artykułów papierniczych, kosmetyków, chemii 
gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego, usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej bibułek papiero-
sowych, papierosów, cygar, tytoniu, zapałek i przyborów dla 
palaczy, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej 
prasy, czasopism i wydawnictw papierowych, usługi franchi-
singowe w zakresie pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu 
firm, franczyza w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, franczyza w zakresie prowadzenia 
lokali gastronomicznych, franczyza w zakresie prowadzenia 
kawiarni, franchising, mianowicie udzielanie pomocy han-
dlowej w zakładaniu i/lub prowadzeniu restauracji, kawiarni, 
kawiarni, herbaciarni i barów z przekąskami, usługi franczyzo-
we związane z pomocą dla firm, doradztwo i konsultacje biz-
nesowe w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie 
zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
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w zarządzaniu nimi, organizowanie dystrybucji próbek kawy 
do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie degu-
stacji kawy do celów reklamowych, 41 organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń dla baristów, organizowanie i prowadzenie 
degustacji kawy do celów szkoleniowych, 43 kawiarnie, usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi 
barów i restauracji, kafeterie, restauracje, snack-bary, bary, 
usługi kateringowe, restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 510033 (220) 2020 02 10
(731) MIKOŁAJEWICZ ANNA, Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA RYNEK 95

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 30 ciastka, wyroby cukiernicze, kawa, lody, 
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), usługi cateringu zewnętrzne-
go, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, usługi restauracyjne, usługi ba-
rów i restauracji, serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, kawiarnia, usługi barowe, organizowanie 
bankietów, winiarnie, serwowanie napojów alkoholowych.

(210) 510034 (220) 2020 02 10
(731) MIKOŁAJEWICZ BŁAŻEJ, Dąbrówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIT & MORE

(531) 24.17.25, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 ciastka, kanapki, przekąski na bazie zbóż, wy-
roby cukiernicze, kawa, lody, 43 usługi cateringu zewnętrz-
nego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), bary szybkiej obsługi 
(snack-bary), dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo-
życia, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi restaura-
cyjne, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi barowe, 44 doradztwo 
dietetyczne, usługi doradcze związane z dietą.

(210) 510035 (220) 2020 02 10
(731) TRZECIAK SERGIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UNIWERSYTET OSOBISTY
(510), (511) 9 e-booki, publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania, publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne do celów edukacyjnych, publikacje elektroniczne 
do celów szkoleniowych, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, 16 publikacje dru-
kowane, publikacje edukacyjne, książki, periodyki, czasopi-
sma, ulotki, broszury, druki, komiksy, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, 41 usługi instruktażowe i szkoleniowe, prze-

kazywanie know-how, informacja o edukacji, publikowanie 
książek, kształcenie, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, organizowanie balów, publikacje mul-
timedialne, nauczanie, doradztwo zawodowe i coaching, 
kursy korespondencyjne, szkolenia z zakresu public relations, 
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, szkole-
nie i coaching w dziedzinie debat politycznych, szkolenie 
i coaching w dziedzinie przemówień politycznych, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, forów edukacyjnych 
z udziałem osób.

(210) 510037 (220) 2020 02 10
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SGB
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, 
publikacje na nośnikach elektronicznych, karty wielofunk-
cyjne dla usług finansowych, karty chipowe, karty kredy-
towe, karty mikroprocesorowe, magnetyczne karty płat-
nicze, karty drukowane [kodowane], karty magnetyczne 
bankomatowe, kodowane karty płatnicze, kodowane karty 
bankowe, kodowane karty chipowe, elektroniczne karty 
chipowe, magnetyczne karty bankowe, karty do bankoma-
tu [kodowane], karty płatnicze kodowane magnetycznie, 
drukowane karty do bankomatu [magnetyczne], drukowa-
ne karty bankowe [magnetyczne], drukowane karty banko-
we [kodowane], karty debetowe kodowane magnetycznie, 
karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], terminale 
do przetwarzania danych, terminale komputerowe do ce-
lów bankowych, karty kontroli dostępu [magnetyczne lub 
kodowane], czytniki kart, oprogramowanie komputero-
we do przeprowadzania usług finansowych i bankowych, 
usług zarządzania kontami bankowymi, usług płatniczych, 
analiz finansowych i raportów finansowych, usług zarzą-
dzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących 
bankowości i finansów, oprogramowanie do zarządzania fi-
nansami, publikacje, magazyny, periodyki, broszury i ulotki, 
wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach 
magnetycznych lub optycznych, terminale płatnicze, ban-
komaty i liczarki pieniędzy, oprogramowanie, oprogramo-
wanie na urządzenia mobilne, mobilne aplikacje, oprogra-
mowanie dla bankowości, oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do infor-
macji na temat rachunków bankowych i przeprowadzania 
operacji bankowych, oprogramowanie do wykonywania 
płatności, oprogramowanie do płatności elektronicznych, 
16 wydawnictwa na nośniku papierowym, publikacje dru-
kowane, broszury drukowane, drukowane materiały szkole-
niowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate-
riały dydaktyczne, drukowane ulotki informacyjne, 35 usłu-
gi w zakresie organizowania aukcji, księgowość i prowadze-
nie ksiąg, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 
36 usługi finansowe, usługi bankowe, skomputeryzowane 
usługi finansowe, usługi finansowe świadczone poprzez 
telefon lub smartfon i za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie analiz fi-
nansowych, zarządzanie finansowe związane z bankowo-
ścią, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, usługi 
informacyjne związane z bankowością, usługi bankowości 
elektronicznej, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hi-
poteczne, bankowość domowa [home banking], oceny fi-
nansowe [bankowość], usługi bankowości osobistej, usługi 
związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczęd-
nościowymi, usługi banków oszczędnościowych, usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, maklerstwo, maklerstwo 
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finansowe, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, 
usługi dotyczące notowań giełdowych, sponsorowanie 
finansowe, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, 
prowadzenie operacji związanych z finansami, mianowicie: 
operacje bankowe, wekslowe, dyskontowe, eurowaluto-
we, księgowe, gotówkowe, zamknięcia roku obrotowego, 
emisyjne, usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitało-
wych, usługi brokerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, 
zbiorki funduszy na cele dobroczynne, weryfikacja czeków, 
finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, usługi 
informacji i doradztwa finansowego, doradztwo ubezpie-
czeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
kredytowe, usługi kart kredytowych, doradztwo kredyto-
we, emisja kart kredytowych i debetowych, finansowanie 
kredytów, udzielanie kredytów, finansowanie kredytów 
ratalnych, obsługa kart kredytowych i debetowych, emi-
sja i wykupywanie bonów wartościowych, emisja czeków 
podróżnych, usługi depozytowe w zakresie przedmiotów 
wartościowych, wycena finansowa [ubezpieczenia, banko-
wość, nieruchomości], usługi agencji wymiany pieniędzy, 
pośrednictwo w usługach finansowych, usługi powierni-
cze, usługi informacji finansowej, udostępnianie informacji 
o działalności ubezpieczeniowej, planowanie i zarządzanie 
finansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych, zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, usługi finansowych funduszy 
inwestycyjnych, usługi związane z funduszami emerytal-
nymi, usługi transferu elektronicznego środków finanso-
wych, pośrednictwo w umowach kredytowych, leasing 
finansowy, udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczka pod zastaw hipoteczny, 
udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek, 
usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usługi w zakresie 
ubezpieczeń na życie, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, 
fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi w zakresie świad-
czeń emerytalnych, usługi depozytów sejfowych, usługi 
wyceny produktów numizmatycznych, wszystkie uprzed-
nio wymienione usługi świadczone także on-line, finan-
sowanie pożyczek, usługi związane z bankomatami [ATM], 
usługi płatności bezdotykowych, obsługa płatności, prze-
twarzanie płatności, 41 usługi w zakresie nauczania i szko-
lenia dotyczące finansów i bankowości, usługi w zakresie 
publikacji multimedialnej, usługi w zakresie publikowania 
tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne i szkole-
niowe, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, prowadzenie kursów, semina-
riów i warsztatów, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, edukacja i szkolenia w zakresie 
bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności gospo-
darczej i inwestycyjnej, publikowanie materiałów drukowa-
nych, periodyków, nowości, magazynów, broszur i ulotek 
oraz innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, 
ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

(210) 510038 (220) 2020 02 10
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SGB

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, pu-
blikacje na nośnikach elektronicznych, karty wielofunkcyjne 
dla usług finansowych, karty chipowe, karty kredytowe, karty 
mikroprocesorowe, magnetyczne karty płatnicze, karty druko-
wane [kodowane], karty magnetyczne bankomatowe, kodo-
wane karty płatnicze, kodowane karty bankowe, kodowane 
karty chipowe, elektroniczne karty chipowe, magnetyczne 
karty bankowe, karty do bankomatu [kodowane], karty płat-
nicze kodowane magnetycznie, drukowane karty do banko-
matu [magnetyczne], drukowane karty bankowe [magnetycz-
ne], drukowane karty bankowe [kodowane], karty debetowe 
kodowane magnetycznie, karty bankowe [kodowane lub 
magnetyczne], terminale do przetwarzania danych, terminale 
komputerowe do celów bankowych, karty kontroli dostępu 
[magnetyczne lub kodowane], czytniki kart, oprogramowanie 
komputerowe do przeprowadzania usług finansowych i ban-
kowych, usług zarządzania kontami bankowymi, usług płat-
niczych, analiz finansowych i raportów finansowych, usług 
zarządzania finansowego i usług informacyjnych dotyczących 
bankowości i finansów, oprogramowanie do zarządzania fi-
nansami, publikacje, magazyny, periodyki, broszury i ulotki, 
wszystkie w postaci elektronicznej zapisane na nośnikach 
magnetycznych lub optycznych, terminale płatnicze, banko-
maty i liczarki pieniędzy, oprogramowanie, oprogramowanie 
na urządzenia mobilne, mobilne aplikacje, oprogramowanie 
dla bankowości, oprogramowanie komputerowe do komuni-
kacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat 
rachunków bankowych i przeprowadzania operacji banko-
wych, oprogramowanie do wykonywania płatności, opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, 16 wydawnictwa 
na nośniku papierowym, publikacje drukowane, broszury dru-
kowane, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ma-
teriały edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, druko-
wane ulotki informacyjne, 35 usługi w zakresie organizowania 
aukcji, księgowość i prowadzenie ksiąg, skomputeryzowane 
prowadzenie rachunkowości, 36 usługi finansowe, usługi ban-
kowe, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi finansowe 
świadczone poprzez telefon lub smartfon i za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie 
analiz finansowych, zarządzanie finansowe związane z ban-
kowością, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, usłu-
gi informacyjne związane z bankowością, usługi bankowości 
elektronicznej, bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipo-
teczne, bankowość domowa [home banking], oceny finanso-
we [bankowość], usługi bankowości osobistej, usługi związane 
z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędnościowymi, 
usługi banków oszczędnościowych, usługi finansowe, pie-
niężne i bankowe, maklerstwo, maklerstwo finansowe, usługi 
dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi dotyczące noto-
wań giełdowych, sponsorowanie finansowe, usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, prowadzenie operacji związa-
nych z finansami, mianowicie: operacje bankowe, wekslowe, 
dyskontowe, eurowalutowe, księgowe, gotówkowe, zamknię-
cia roku obrotowego, emisyjne, usługi doradcze w zakresie in-
westycji kapitałowych, usługi brokerskie w zakresie inwestycji 
kapitałowych, zbiorki funduszy na cele dobroczynne, weryfi-
kacja czeków, finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczenio-
we, usługi informacji i doradztwa finansowego, doradztwo 
ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
usługi kredytowe, usługi kart kredytowych, doradztwo kredy-
towe, emisja kart kredytowych i debetowych, finansowanie 
kredytów, udzielanie kredytów, finansowanie kredytów ratal-
nych, obsługa kart kredytowych i debetowych, emisja i wyku-
pywanie bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, 
usługi depozytowe w zakresie przedmiotów wartościowych, 
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
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mości], usługi agencji wymiany pieniędzy, pośrednictwo 
w usługach finansowych, usługi powiernicze, usługi informacji 
finansowej, udostępnianie informacji o działalności ubezpie-
czeniowej, planowanie i zarządzanie finansowe, ekspertyzy 
dla celów fiskalnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 
usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi związane 
z funduszami emerytalnymi, usługi transferu elektronicznego 
środków finansowych, pośrednictwo w umowach kredyto-
wych, leasing finansowy, udzielanie pożyczek finansowych 
pod zastaw, pożyczanie pod zastaw, pożyczka pod zastaw 
hipoteczny, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i po-
życzek, usługi w zakresie finansowania i pożyczek, usługi w za-
kresie ubezpieczeń na życie, kasy oszczędnościowo-pożycz-
kowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, usługi w zakresie 
świadczeń emerytalnych, usługi depozytów sejfowych, usługi 
wyceny produktów numizmatycznych, wszystkie uprzednio 
wymienione usługi świadczone także on-line, finansowa-
nie pożyczek, usługi związane z bankomatami [ATM], usługi 
płatności bezdotykowych, obsługa płatności, przetwarzanie 
płatności, 41 usługi w zakresie nauczania i szkolenia dotyczą-
ce finansów i bankowości, usługi w zakresie publikacji multi-
medialnej, usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż 
reklamowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, edukacja 
i szkolenia w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, 
działalności gospodarczej i inwestycyjnej, publikowanie ma-
teriałów drukowanych, periodyków, nowości, magazynów, 
broszur i ulotek oraz innych tekstów dotyczących bankowości, 
finansów, ubezpieczeń, działalności gospodarczej i inwesty-
cyjnej.

(210) 510109 (220) 2020 02 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOPIRYNA C

(531) 19.13.21, 01.15.21, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.12, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 510112 (220) 2020 02 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOPIRYNA S

(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.13.21, 27.05.21
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 510122 (220) 2020 02 12
(731) HEMPLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki eteryczne, 29 oleje spożywcze, 31 kono-
pie, nieprzetworzone, rośliny konopi.

(210) 510151 (220) 2020 02 12
(731) NAILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAILU professional

(531) 29.01.02, 27.05.01, 25.01.05
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, 
emalie do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, 
zmywacze do paznokci, odżywki do paznokci, rozjaśniacze 
do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, 
podkłady do paznokci [kosmetyki], baza podkładowa do pa-
znokci [kosmetyki], kleje do mocowania sztucznych paznok-
ci, olejek do skórek wokół paznokci, krem do skórek wokół 
paznokci, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], 
35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj-
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących to-
warów: kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, emalie 
do paznokci, brokat do paznokci, kremy do paznokci, zmy-
wacze do paznokci, kosmetyki do paznokci, odżywki do pa-
znokci, rozjaśniacze do paznokci, lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, naklejane 
ozdoby do paznokci, podkłady do paznokci [kosmetyki], 
baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], kleje do moco-
wania sztucznych paznokci, olejek do skórek wokół paznok-
ci, krem do skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające 
do paznokci [kosmetyki].



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 461783, 503642, 507027, 507202, 507860, 508783, 508784, 509890

2 461783, 508783, 508784

3 503642, 503852, 505931, 506301, 507208, 507860, 507889, 508902, 508971, 509322, 509324, 509327, 509391, 
509479, 509617, 509618, 509626, 509896, 509939, 509944, 510122, 510151

4 461783, 507935

5 505931, 506301, 507208, 507860, 508149, 508154, 508161, 508332, 509278, 509324, 509618, 509890, 509939, 
509944, 510109, 510112

6 500602, 507109, 507659, 508603, 509135, 509146, 509672

7 503128, 507659, 509020, 509135, 509146

9 499375, 499743, 500527, 502928, 503128, 505827, 506825, 507029, 507041, 507045, 507053, 507067, 507068, 
507074, 507659, 507796, 507862, 507863, 508172, 508176, 508187, 508206, 508978, 508980, 509020, 509124, 
509127, 509164, 509181, 509284, 509336, 509474, 509483, 509687, 509862, 509921, 509959, 510035, 510037, 
510038

10 509278

11 499375, 499743, 503128, 507053, 509372, 509483, 509938, 509967

12 509181, 509354, 509604, 509963

14 506375, 509207

16 461783, 497268, 497269, 499756, 506513, 507234, 507659, 507796, 507892, 507915, 508206, 509098, 509280, 
509324, 509354, 509938, 509942, 510035, 510037, 510038

17 508783, 508784, 509938

18 508237, 509402

19 503642, 507109, 508603, 508783, 508784, 509298, 509666, 509800

20 507659, 507915, 508603, 508611, 509659

21 499756, 509391, 509979, 509984

24 499756

25 501043, 506375, 507031, 507096, 507918, 508159, 509351, 509604, 509959

26 507202

27 499756

28 497268, 497269, 503852, 507796, 509181

29 505883, 506994, 507097, 507388, 507860, 508905, 509270, 509730, 509743, 509749, 509979, 509984, 510122

30 503852, 505883, 506305, 506994, 507097, 507388, 507860, 507887, 507890, 508905, 509021, 509270, 509730, 
509749, 509780, 509979, 509984, 510033, 510034

31 503852, 507202, 508905, 509890, 510122

32 505883, 506301, 507097, 509270, 509590, 509729, 509896, 509974, 509975, 509979, 509984

33 502211, 507853, 508145, 508204, 508253, 508287, 509272, 509564

34 499756, 507860
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35 461783, 489465, 499743, 500936, 501043, 502211, 502928, 504254, 504388, 505541, 505918, 505931, 506184, 
506305, 506825, 506947, 506994, 507029, 507067, 507068, 507074, 507096, 507173, 507202, 507208, 507234, 
507238, 507243, 507283, 507390, 507476, 507478, 507495, 507740, 507796, 507860, 507935, 508159, 508172, 
508174, 508176, 508177, 508182, 508186, 508187, 508195, 508196, 508206, 508227, 508229, 508237, 508438, 
508439, 508738, 509020, 509164, 509181, 509280, 509324, 509328, 509330, 509331, 509354, 509363, 509473, 
509483, 509551, 509724, 509726, 509727, 509896, 509942, 509959, 509967, 509974, 509975, 509979, 509984, 
510037, 510038, 510151

36 499968, 500936, 502031, 504254, 505918, 506186, 507173, 507238, 507243, 507283, 507819, 507860, 507892, 
508159, 508174, 508177, 508182, 508186, 508195, 508196, 508438, 508439, 509365, 509687, 509849, 510037, 
510038

37 500936, 502031, 503128, 503642, 505918, 506184, 506724, 506764, 506825, 507053, 508174, 508177, 508186, 
508195, 508196, 508438, 508439, 508603, 509135, 509146, 509295, 509473, 509665, 509666, 509672, 509849, 
509980

38 499743, 505827, 507202, 507740, 508980, 509164, 509921, 509959

39 461783, 500602, 500936, 507035, 507659, 507819, 507935, 509181, 509365

40 500936, 503642, 507109, 507234, 507796, 507935, 508174, 508177, 508182, 508186, 508195, 508196, 509020, 
509724, 509727

41 489465, 492994, 499743, 500936, 502928, 503103, 503128, 504388, 505541, 505827, 505918, 506513, 506947, 
507035, 507051, 507202, 507238, 507243, 507740, 507796, 507819, 507821, 507838, 507889, 508131, 508150, 
508159, 508172, 508176, 508187, 508206, 509124, 509127, 509164, 509181, 509280, 509284, 509324, 509331, 
509354, 509363, 509541, 509542, 509551, 509674, 509726, 509942, 509959, 509979, 509984, 510035, 510037, 
510038

42 499743, 503128, 506184, 506724, 506947, 507029, 507041, 507053, 507173, 507202, 507476, 507478, 507495, 
507659, 508131, 508172, 508174, 508176, 508177, 508186, 508187, 508195, 508196, 508980, 509020, 509124, 
509127, 509181, 509283, 509284, 509295, 509363, 509365, 509372, 509473, 509474, 509665, 509724, 509727, 
509849, 509921

43 492994, 500936, 504716, 505918, 506437, 506825, 507035, 507202, 507238, 507243, 507390, 507796, 507798, 
507820, 507853, 507941, 508159, 508180, 509021, 509354, 509564, 509742, 509745, 509748, 509757, 509877, 
509896, 509899, 509900, 509901, 509902, 509966, 509974, 509975, 509979, 509984, 510033, 510034

44 503642, 506513, 506650, 507202, 507238, 507243, 507821, 507838, 507889, 508159, 509322, 509324, 509327, 
509364, 509367, 509896, 509965, 510034

45 492994, 499743, 503103, 507283, 507740, 507796, 507892, 508980, 509372
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

1867 Dandy’s 509729

3 Koneser 509564

35 LAT OD 1984 505931

ACCANTUS 508150

AD Admitad 507476

admitad 507478

AKADEMIA DERMATOSKOPII  dr Jacek Calik 507838

APARTAMENTY SZYNDZIELNIA 505918

aquapark wrocław 508159

ARCHI-RAD 509295

aspekt 509665

ATELO 509604

ATOMY 508237

Autic UltraPure Autamin 508332

AUTOMOBILKLUB POLSKI 509354

AVM 509963

Axibur 508154

BALI ORGANIC 509327

BALTON INVEST 506184

bean tree 509979

BEANTREE Café 509984

BEEF N’ PEPPER 504716

Bel Mare Resort 507035

bezpośrednik 499968

BH 509364

blokforms 509351

body hackers 509367

BOLERO 507890

buba Mara RESTORAN 507798

BURGER BOOTH 509901

CANNABIS 506301

Cannabium 510122

CANNAVITIS 507860

cdnet 509284

CHIME 499743

CLEVERCEL 507067

CLEVERCEL 507074

colorella 509965

COMMERCECON BUDUJEMY  
DLA PRZEMYSŁU 506764

CS TRANSITION TECHNOLOGIES  
CONTROL SOLUTIONS 503128

CZĘSTO cafe 509902

CZYSTA CHATA 508902

DAMASCENA 508253

DANONE HiPRO 509743

DEMANNOZA ZETTA 508149

DeMannoza ZETTA 508161

DERMACEA 509479

DERMEA 509324

DEVELOPERGO 509687

DING 508980

DOM deweloper 509849

DWÓR SANNA NIZIO 507853

DŹWIGNIJTO. 507031

econeo 501043

EKOEN 506825

Ekogroszek Książęcy 507935

ekoPOSytywni 509724

ekoPOSYTYWNI 509727

ELITE SOCIAL CLUB WHISKY  
BAR & CIGAR LOUNGE 506437

EMRIS KEBAB 508180

EnMS POLSKA 509363

ESTETIKA DOM LEKARSKI 506650

estillo 507863

ESTO 507234

ETi Whola 509780

expert ON THE ORAL CARE SPECIALIST 509617

FEIDAL 508784

felix carmelove 508905

FIT & MORE 510034

focus hotel gdańsk 509757

focus hotel łódź 509742

focus hotel premium gdańsk 509748

focus hotel premium sopot 509745

Folia antykorozyjna VCI Maverick  
M300 Military 461783

Food HALL 509900

FOTOACC 509181

FOXTRADE 509890

FYTOMICA 509944

GOWORK Check Employer 509330

GOWORK Opinie o Firmach 509328

GOWORK Serwis Pracy 509331

Górwit Witaminy z Gór 509270

GRUBA FOCCA 509966

GRUPA eKOENERGIA 507053

H: Horizon TECHNOLOGY 507862

HAIRMATE 507889
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HALO 507887

HAND MADE MISE EN PLACE 509402

HELEX 509967

HEXAGON 509938

Honoroff 507051

HORTPRESS 509280

HRlink 508176

hrlink.pl 508172

hrlink.pl 508187

HUS CUBE 509666

Hvile Park business area 508174

Hvile Park 508177

Hvile 508182

hvilepark 508196

JAMONEZ 509730

JK COLLECTION 507918

JOGA PIĘKNA 505541

JURAJSKA RAFA 509800

KAINSEL FILM STUDIO 508131

Kapitańskie 507388

Karpuśniak 509877

KETOMAT 500527

Kocham Olecko 503103

KOLEKTOMAT 507659

kprm 509672

LA TERRA 509899

Lawenda Dolnosielska 503852

LEAN TO WIN 509942

letniskowo.pl 509298

LH LOFT HOUSE APARTMENTS 506186

LŁ LANGE LIGHT 509483

mag DESIGN ARCHITEKTURA I WNĘTRZA 509283

MAGAZYN LUDZI AKCJI SPECIAL OPS  
www.special-ops.pl 509098

MAGNET 507283

MANUFACTURO 507041

manumo 506375

MAXIMUS BROKER 507173

MODERN GRAVE 507109

Molecular 507045

MPACT GLASS 509336

NAILU professional 510151

nature ON THE ESSENCE OF NATURAL 
EXTRACTS 509626

NEUROREHABILITACIÓN RCM  
by Marianela Pernuzzi 506513

NGINE 509590

NGL NEUROGAMES LAB 509726

nido 509541

nido 509542

NOVA SUSHI 509021

ODWILŻ 509959

OFF-WHITE 499756

oficio 507915

Old Town Clinic 507821

ORIGINAL Krupnik 509272

Pałac Goetz 509896

Pampers Harmonie 509618

PARTNER  
Kancelaria Księgowo - Podatkowa sp. z o.o. 504254

passione occhiali 509862

pbm POLSKA BIBLIOTEKA MUZYCZNA 507796

PGD Polska Grupa Detalistów 506994

PHYTOMICA 509939

POLOPIRYNA C 510109

POLOPIRYNA S 510112

POLSKA przedsiębiorcza 507740

Polski Holding Hotelowy 500936

Pomaluj je smakiem 507941

POTOK OLIWSKI 502031

POZytywna AKADEMIA 506947

PPA D-105 507027

PRISMATIC 508603

Przyjdź na hvile zostań na stałe! 508186

Przyjdź na hvile, zostań na stałe 508195

PSBR.EU PIWO KRAFTOWE 509974

PSBR.EU PIWO KRAFTOWE 509975

PUENTE DEL INCA 508204

Quantum medicum 507238

Quantum Medicum 507243

Quantum Mineral’s 507208

RAJSKIE Lody TAJSKIE 506305

REMEDy 509551

RESTAURACJA RYNEK 95 510033

revir 507096

REWIA WYSZKÓW SYLABA  509674

S Salesbook 507029

saltino 503642

SAOLA SZKOŁA DLA WYBITNIE  
UZDOLNIONYCH 507819

SAWONA 509659

sempire 507495

sensovent 499375

SGB 510037

SGB 510038

SHOES like NEW 509391

Skowronek 508145

SMALOWIDŁO 509749

smusi 507097

Stado OnLine 509474

stanpol 508738

STENAVIR 509278

SY BIŻUTERIA 509207
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Syndyk.iT 509124

SYNDYK.iT 509127

TATA W TARAPATACH 505827

TAWERNA PEPE VERDE 507820

tc transcash 507892

TERMALL ROZRUCH MOC EKOLOGIA 509473

THAI ORGANIC 509322

THAMES BRITISH SCHOOL 492994

TLS DEVELOPER 508439

TLS 508438

TO BE FOODIE 505883

TOMAHAWK Your own reality 508229

towimor 509135

Towimor 509146

TRAZMET 500602

TREEGATOR 508611

TRONiK 509921

TRYCHO TECHNOLOGY 508971

ULTRA TRIBE 504388

UNAM 509020

UNIWERSYTET OSOBISTY 510035

VELA INVEST 506724

VIDOS 508978

Werbena art Drogi 507202

WEST FORUM 509365

wonder reactor 509372

WP #zmieniamyInternet 509164

WY SMAK OWANI 507390

Y 502928

YogaBazar Zadbajmy wspólnie  
o Twoją praktykę 508227

Z 502211

Zakład Zwalczania Szkodników FENDA 509980

żak Centrum Nauki i Biznesu 508206



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.

1067078 Aprolis (2020 02 11)
CFE: 27.05.17, 29.01.01 3, 5, 35

1221947 MONTGOLFIER (2020 02 11) 33
1444276 DRINKS. (2020 01 24)

CFE: 19.07.01, 24.17.02, 
27.03.01, 27.05.01

35, 39, 41, 43

1516201 2020 01 13)
CFE: 28.03.00 3

1516209 REVERSE CLOCK 3 (2020 01 13)
CFE: 14.07.20, 17.01.02, 27.07.01 3

1516211 100GRAND (2020 01 24, 2019 07 31)
CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.13 30

1516282 MILKA MOMENTS ( 
2020 01 03, 2019 12 02)

30

1516315 VIPER (2019 11 15, 2019 11 11) 33
1516356 HANJIU (2020 01 14)

CFE: 28.03.00 7
1516358 Masficer (2020 01 13) 3
1516433 KUNGFU (2019 12 18, 2019 11 29)

CFE: 27.05.01 34
1516440 WOW! (2019 10 03, 2019 04 05)

CFE: 24.17.04, 27.05.02 5, 31
1516485 PrecisionView (2020 01 13, 

2019 08 30)
9

1516490 2019 10 10, 2019 04 10)
CFE: 25.05.03, 26.03.23, 26.04.04, 
26.11.13, 29.01.12

9, 36

1516494 HODAF (2020 01 13)
CFE: 27.05.01 35

1516555 TESLA PREMIUM (2019 11 26) 9
1516558 DAOMINYOUPIN (2019 12 06)

CFE: 26.11.12, 28.03.00 35
1516578 GGS (2019 10 02, 2019 04 03)

CFE: 07.01.24, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.01

6, 7, 11, 37, 42

1516606 CAROTE (2020 01 14)
CFE: 27.05.01 21

1516685 SoftBank (2019 08 20, 2019 08 06)
CFE: 26.04.02 35, 36

1516709 NATUCOKSINUM (2020 01 08) 5
1516714 unicorn (2019 11 28)

CFE: 04.03.09, 27.05.01, 29.01.12 6
1516788 M M distribution (2019 09 05)

CFE: 27.05.09 9
1516798 GOLDEN TICKET (2020 01 22, 2019 07 26) 30
1516866 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY 

(2020 01 22, 2019 07 26)
30

1516879 2020 01 13)
CFE: 26.04.03 17

1516941 BOLLO privilege (2019 10 16)
CFE: 26.01.05, 27.05.10, 29.01.15 31

1516974 ELITE VETNURSE  
(2020 01 20, 2019 09 04)

5, 44

1516990 McKENZIE (2019 12 04, 2019 06 12)
CFE: 26.04.18, 
27.05.10, 29.01.13

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 
20, 21, 35, 38, 41

1516991 LV (2019 12 04, 2019 06 05)
CFE: 02.09.01, 27.03.03, 
27.05.01

9, 14, 18, 25

1517011 DigitalClear (2019 12 13, 2019 08 30) 9
1517017 2019 12 12)

CFE: 28.03.00 29
1517024 LOUIS VUITTON PARIS  

(2019 12 16, 2019 06 18)
CFE: 09.01.25, 25.07.02, 27.05.10, 
29.01.12

9, 14, 25

1517042 LOUIS VUITTON PARIS  
(2019 12 16, 2019 06 18)
CFE: 09.01.25, 25.07.02, 27.05.10 9, 14, 25

1517093 SENCI (2019 12 06)
CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.17 7

1517100 Nuance (2019 12 04, 2019 06 13)
CFE: 26.04.04, 26.11.01, 
27.05.11, 29.01.15

2, 3, 16, 21, 35, 38, 41

1517103 CatBoost 
(2020 01 23, 2019 08 21)

9, 35, 38, 39, 
41, 42

1517116 PROFILPLAST (2019 12 16)
CFE: 26.01.03, 26.11.03, 
27.05.01, 29.01.12

6, 7, 9, 11, 17, 19, 
40, 41

1517135 Paulain (2019 12 13, 2019 09 19)
CFE: 27.05.13 25

1517162 Lashtalk (2019 12 30)
CFE: 27.05.01 3

1517252 2019 12 06)
CFE: 28.03.00 33

1517327 BAIGISH (2019 12 23)
CFE: 27.05.01 9

1517404 BRINEL (2019 08 06) 9, 37, 42
1517453 Miracll (2020 01 20)

CFE: 27.05.01 1
1517499 AMORIM (2019 11 19, 2019 06 24)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 19, 20, 27
1517516 KAQIYA (2019 12 03)

CFE: 27.05.01 3



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1516990, 1517453 

2  1517100 

3  1067078, 1516201, 1516209, 1516358, 1516990, 1517100, 1517162,
 1517516 

4  1516990 

5  1067078, 1516440, 1516709, 1516974 

6  1516578, 1516714, 1516990, 1517116 

7  1516356, 1516578, 1516990, 1517093, 1517116 

8  1516990 

9  1516485, 1516490, 1516555, 1516788, 1516990, 1516991, 1517011,
 1517024, 1517042, 1517103, 1517116, 1517327, 1517404 

11  1516578, 1516990, 1517116 

12  1516990 

14  1516991, 1517024, 1517042 

16  1516990, 1517100 

17  1516879, 1517116 

18  1516991 

19  1517116, 1517499 

20  1516990, 1517499 

21  1516606, 1516990, 1517100 

25  1516991, 1517024, 1517042, 1517135 

27  1517499 

29  1517017 

30  1516211, 1516282, 1516798, 1516866 

31  1516440, 1516941 

33  1221947, 1516315, 1517252 

34  1516433 

35  1067078, 1444276, 1516494, 1516558, 1516685, 1516990, 1517100,
 1517103 

36  1516490, 1516685 

37  1516578, 1517404 

38  1516990, 1517100, 1517103 

39  1444276, 1517103 

40  1517116 

41  1444276, 1516990, 1517100, 1517103, 1517116 

42  1516578, 1517103, 1517404 

43  1444276 

44  1516974



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.

502227 BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BART
2019 12 30 38, 41

498574 GOTHAM S.R.L.
2020 02 11 5

505867 Intuit Inc.
2020 02 25 35, 36

496596 SMA Solar Technology AG
2020 02 25 40, 42
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