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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 6 kwietnia 2020 r. Nr ZT14

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) 501162 (220) 2019 06 14
(731) AUGUSTYNOWICZ WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Don’t touch my phone
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania 
na smartfony, programy na smartfony.

(210) 501325 (220) 2019 06 18
 (310) 88/354,415 (320) 2019 03 25 (330) US
(731) Harris Corporation, Melbourne, US
(540) (znak słowny)
(540) L3Harris
(510), (511) 9 alarmy, aplikacje komputerowe do pobrania, 
chipy [układy scalone], chipy z kodem DNA, czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], ekrany [fotografia], ekrany wideo, 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolnoste-
rujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elek-
tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania pro-
cesami przemysłowymi, interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, interfejsy komputerowe, karty inteligentne 
[karty z układem scalonym], kodery magnetyczne, kodowa-
ne identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane kar-
ty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery, kom-
putery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery 
kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], lase-
ry, nie do celów medycznych, magnetyczne nośniki danych, 
maszty do anten bezprzewodowych, maszyny i urządzenia 
do sondowania, mierniki sygnału satelitarnego, mikroproce-
sory, modemy, monitory [programy komputerowe], monito-
ry [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radaro-
we lub ultradźwiękowe], nadajniki [telekomunikacja], nadaj-
niki sygnałów elektronicznych, nośniki do rejestracji dźwięku, 
odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, 
osobiste urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamię-
ci komputerowe, platformy oprogramowania komputerowe-
go, nagrane lub do pobrania, płytki dla układów scalonych, 
procesory centralne, programy komputerowe do pobrania, 
programy komputerowe nagrane, programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, przekaźniki elektryczne, przyrządy nawi-
gacyjne, przyrządy pomiarowe, radary, radia [odbiorniki ra-
diowe], skanery [urządzenia do przetwarzania danych], słu-
chawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, sonary, 
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], tokeny bezpie-
czeństwa [urządzenia szyfrujące], transpondery, układy sca-
lone, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do przetwa-

rzania danych, urządzenia monitorujące, inne niż do celów 
medycznych, urządzenia systemu GPS, urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, urządzenia wysokiej czę-
stotliwości, urządzenia zdalnego sterowania, walkietalkie, 
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, sprzęt kom-
puterowy [hardware], rejestratory głosu i danych dotyczą-
cych lotu do kokpitów, rejestratory i transmitery parametrów 
lotu, półprzewodniki, przełączniki wysokich częstotliwości, 
detektory radarowe, testery lotu, mianowicie, sprzęt kompu-
terowy i oprogramowanie do wykonywania symulacji lotów, 
przewodowe i bezprzewodowe telefony i sprzęt telefonicz-
ny, mianowicie nadajniki telefoniczne, koncentratory sieci 
telekomunikacyjnych, złącza, odbiorniki i inne telekomunika-
cyjne urządzenia, sprzęt, produkty i komponenty łącznościo-
we, mianowicie sprzętowy telefoniczny interfejs sieciowy, 
telefoniczny sprzęt do kontroli bezpieczeństwa, telefoniczny 
sprzęt do sterowania multimediami, telefoniczny sprzęt 
do przełączania, trasowania i interfejsu abonenckiego, który 
jest wykorzystywany w komputerowych i komunikacyjnych 
sieciach i systemach, oprogramowanie komputerowe 
do użytku w dowodzeniu i sterowaniu satelitarnym w dzie-
dzinie łączności satelitarnej, oprogramowanie komputerowe 
do wyszukiwania informacji w dziedzinie wywiadu strate-
gicznego i taktycznego, komputerowe oprogramowanie te-
lemetryczne do użytku w gromadzeniu i transmisji danych 
ze zdalnego sprzętu w terenie, mianowicie satelitów, samo-
lotów, pocisków, ruchomych systemów naziemnych, zdalnie 
konfigurowanych stacjonarnych instalacji i systemów komu-
nikacji i dowodzenia i sterowania, oprogramowanie kompu-
terowe do użytku w gromadzeniu i transmisji danych w dzie-
dzinie technologii medycznej, mianowicie maszyn rentge-
nowskich, magnetycznych maszyn wykrywających, aku-
stycznych maszyn wykrywających, chemicznych maszyn 
śledzących, oprogramowanie komputerowe do użytku 
w sterowaniu sprzętem w czasie rzeczywistym, mianowicie 
maszynami rentgenowskimi, magnetycznymi maszynami 
wykrywającymi, akustycznymi maszynami wykrywającymi, 
chemicznymi maszynami śledzącymi, sterownikami do na-
wigacji lotu, sprzętem do zapewniania bezpieczeństwa lotu, 
mianowicie nagrywarkami głosu, systemami telemetryczny-
mi w samolotach, systemami konserwacji w samolotach, ska-
nerami telemetrycznymi, systemami wykrywania włamań, 
systemami i obrazami do oceny walki, systemami do kiero-
wania ruchem lotniczym, monitorami, obrazami nierucho-
mymi, systemami radarowymi i systemami do określania 
statusu i monitorowania pojazdu i do użytku w obsłudze 
wyżej wymienionych, oprogramowanie komputerowe 
do systemowej świadomości sytuacyjnej i reprezentacji 
w systemie do sterowania komunikacją i łączami danych, 
wzmacniacze kanałów i filtry częstotliwości do użytku w te-
lekomunikacji, sprzęt komputerowy do przetwarzania klu-
czowych informacji elektronicznych, mianowicie przetwa-
rzania informacji związanych z elektronicznym szyfrowa-
niem i innymi technologiami zabezpieczającymi, ograniczni-
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ki częstotliwości radiowej, generatory harmoniczne, trans-
pondery satelitarne, sterowniki do transponderów, bez-
pieczne systemy łączności składające się z cyfrowych proce-
sorów, modulatorów, anten, nadajników, odbiorników i szy-
frującego sprzętu i oprogramowania do urządzeń do bez-
piecznego przetwarzania algorytmów do użytku w groma-
dzeniu, transmisji i analizie informacji lotniczych, satelitar-
nych, naziemnych i morskich, systemy łączności składające 
się mikrofalowych łączy komunikacyjnych o dużej szybkości 
transmisji danych i sprzętu komputerowego, systemy łączno-
ści składające się z elementów telefonicznych i mikrofalo-
wych o dużej szybkości transmisji danych, cyfrowych proce-
sorów, sprzętu komputerowego, oprogramowania zawiera-
jącego algorytmy do użytku w przetwarzaniu bezpiecznej 
łączności i oprogramowania do bezpiecznego nadawania  
i/lub odbierania łączności i informacji lub danych, pokłado-
wy sprzęt satelitarny obejmujący elementy podsystemowe, 
mianowicie elektroniczne moduły i karty z obwodami do cy-
frowego półprzewodnikowego nagrywania, przetwarzania 
sygnałów wideo, przetwarzania i tłumaczenia sygnałów ko-
munikacyjnych, urządzenia, sprzęt, produkty i komponenty 
mikrofalowe, mianowicie nadajniki częstotliwości, przetwor-
niki częstotliwości, syntezatory częstotliwości, modulatory 
częstotliwości, filtry częstotliwości, wzmacniacze częstotli-
wości, pasywne elementy konstrukcyjne, przełączniki me-
chaniczne, bezprzewodowy system do monitorowania czę-
stotliwości i powiązane zespoły kart z obwodami do wdraża-
nia komponentów elektronicznych umożliwiające określanie 
częstotliwości, charakterystykę częstotliwości, status często-
tliwości i sterowanie częstotliwością, radiowy sprzęt nawiga-
cyjny składający się ze sprzętu mikrofalowego do nagrywa-
nia, transmisji i odbierania, mianowicie mikroprocesorów, 
elektronicznych wyświetlaczy, cyfrowych urządzeń pamię-
ciowych, radiowych nadajników i odbiorników, zapewniają-
cy następujące funkcje, mianowicie nawigację, dowodzenie 
i sterowanie pojazdem, wskazówki i ostrzeżenia dotyczące 
pojazdu, zapisywanie danych i informacji telemetrycznych, 
aparatura i przyrządy do monitoringu, mianowicie, podsys-
temy ISR (wywiad, inwigilacja, rozpoznanie), które wykorzy-
stują sprzęt komputerowy i oprogramowanie do udostęp-
niania próbki widma elektromagnetycznego w określonych 
częstotliwościach do wyodrębniania informacji dostępnych 
do analizy, do użytku w samolotach wojskowych i cywilnych, 
czujniki elektroniczne umożliwiające gromadzenie w czasie 
rzeczywistym elektronicznych danych i informacji, mianowi-
cie wykrywanie zewnętrznego widma elektromagnetyczne-
go i przekształcanie otrzymanej energii na cyfrowe odwzo-
rowanie energii, przetwarzanie elektronicznych danych i in-
formacji, mianowicie filtrowanie cyfrowego odwzorowania 
energii i tłumaczenie jej na odwzorowanie wizualne lub 
dźwiękowe, analizę elektronicznych danych i informacji, mia-
nowicie porównywanie informacji georeferencyjnych, wy-
krywanie wszelkich zmian, i prezentację zmian do potwier-
dzenia wizualnego, przechowywanie elektronicznych da-
nych i informacji, mianowicie transfer danych i informacji 
do cyfrowej pamięci i rozpowszechnianie elektronicznych 
danych i informacji, mianowicie tworzenie informacji w opar-
ciu o elektroniczne pakiety, które mogą być wysyłane z do-
wolnego nośnika do innego oddalonego miejsca, elektro-
niczny sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiają-
ce gromadzenie, monitorowanie, analizę, przechowywanie 
i prezentację obrazów medycznych, aparatura i urządzenia 
do sieci komputerowych, mianowicie, sprzęt umożliwiający 
łączenie sygnałów analogowych lub cyfrowych z istniejącą 
siecią PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) bądź 
światową siecią informacyjną i tworzenie możliwości pobie-
rania tych samych sygnałów do systemu komunikacji mobil-

nej, telefoniczny sprzęt komputerowy umożliwiający tworze-
nie bezprzewodowego ostatniego odcinka drogi, mianowi-
cie, bezprzewodowe połączenia radiowe pomiędzy central-
nym źródłem a miejscem docelowym, w których system te-
lefonii i danych ma stałą lokalizację lub mobilną zdolność 
operacyjną, terminale komunikacyjne, które składają się 
ze sprzętu komputerowego, który zapewnia tworzenie 
i podłączenie multimedialnych sygnałów komunikacyjnych, 
w tym sygnałów analogowych, głosowych, danych i wideo 
i umożliwia podłączenie sygnałów do innych terminali ko-
munikacyjnych lub innych węzłów sieciowych, systemy 
do transmisji radiowej i telewizyjnej składające się z nadajni-
ków, monitorów, mikserów sygnału, koderów i dekoderów 
sygnałów audio i wideo i sprzętu do edytowania, mianowicie 
procesorów sygnałów, przekaźniki i odbiorniki satelitarne, 
sterowane komputerowo systemy sieciowe obejmujące 
sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przesyłania da-
nych między komputerami połączonymi w sieć i do zarzą-
dzania komputerami oraz przesyłania danych w tej sieci, 
komputerowe systemy informacyjne składające się z kompu-
terów i oprogramowania do przetwarzania danych, przetwa-
rzania tekstu i wyświetlania danych, systemy lotnicze składa-
jące z cyfrowych map, światłowodowych i przewodowych 
magistrali danych, urządzeń pamięciowych, oprzyrządowa-
nia do wyświetlania, przechowywania, przetwarzania i wy-
szukiwania danych pogodowych, taktycznych, strategicz-
nych i dotyczących bezpieczeństwa, sterowników do kokpi-
tu i wyświetlaczy danych, anteny fazowane, sprzęt do glo-
balnego pozycjonowania składający się z procesorów i wy-
świetlaczy danych, systemy łącznościowe do kontroli ruchu 
lotniczego składające się ze sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego do wyświetlania, transportowania, transmito-
wania, kontrolowania, przełączania, trasowania i otrzymywa-
nia informacji dotyczących ruchu lotniczego, komputery 
i oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów 
na dane oraz do analizy, wyświetlania i drukowania danych 
w zakresie dwu- i trójwymiarowej ekstrakcji obrazu, manipu-
lacji, wyświetlania i rejestracji geograficznej, bezpieczne 
skomputeryzowane systemy składające się ze sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania komputerowego oraz zaszy-
frowanych baz danych, wszystkie wykorzystywane do za-
pewniania i kontroli bezpieczeństwa i dostępu do sieci kom-
puterowej i informacji w tej sieci, mianowicie śledzenia ruchu 
lotniczego i transmisji zaszyfrowanych wiadomości do pilo-
tów, zarządzania bazami danych, transferu plików i łączenia 
komputerów i baz danych w sieć i do zarządzania obiegiem, 
system do zarządzania liniami lotniczymi składający się 
z komputerów i oprogramowania do zarządzania bazami da-
nych i do wymiany informacji odnośnie do samolotów i ope-
racji związanych z samolotami, procesory do analizy sygnału 
telewizyjnego, mianowicie elektroniczne panele wyświetla-
jące do wyświetlania sygnału, terminale do oceny sygnału 
składające się głównie z dostosowanego do indywidualnych 
potrzeb sprzętu komputerowego do analizy sygnału ze zin-
tegrowanymi wyświetlaczami i elementami oprogramowa-
nia analitycznego działającego na standardowych kompute-
rach przemysłowych i monitorów do oceny jakości sygnałów 
analogowych i cyfrowych, serwery do analizy nośnika 
do weryfikowania jakości treści mediów cyfrowych, modu-
łów sygnałowych interfejsu, podręcznych i optycznych anali-
zatorów sygnałowych, testerów obwodowych do monitoro-
wania sygnałów transmisyjnych oraz narzędzi monitorują-
cych wideo, w tym opartych na oprogramowaniu narzędzi 
do monitorowania wideo, mianowicie oprogramowaniu 
komputerowym do monitorowania i logowania głośności 
treści medialnych, generatory referencyjnych sygnałów cza-
sowych, mianowicie, generatory referencyjnych sygnałów 
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czasowych do sygnałów czasowych systemów transmisyj-
nych oraz generatorów sygnałów testowych, sprzęt kompu-
terowy i oprogramowanie do produkcji, postprodukcji 
i transmisji telewizyjnej, mianowicie demodulatory, reklama 
zewnętrzna (digital signage), mianowicie dynamiczne wy-
świetlacze elektroniczne, serwery do sieci komputerowych 
i oprogramowanie komputerowe do zarządzania i sterowa-
nia dynamicznymi wyświetlaczami elektronicznymi, wzmac-
niacze dystrybucji, urządzenia do edytowania audio/wideo, 
mianowicie komputerowe stacje robocze wyposażone 
w oprogramowanie komputerowego do edytowania mate-
riału programów audio i wideo, sprzęt komputerowy i opro-
gramowanie komputerowe sprzedawane jako komplet 
do generowania znaków i grafik, oprogramowanie kompute-
rowe do generowania efektów wizualnych, sprzęt kompute-
rowy i oprogramowanie komputerowe sprzedawane jako 
zestaw do generowania i umieszczania na antenie elemen-
tów budowania świadomości marki, moduły zawiadamiają-
ce o nagłych sytuacjach, mianowicie skomputeryzowane 
moduły elektroniczne i powiązane oprogramowanie kom-
puterowe do wdrażania transmisji publicznych wiadomości 
ostrzegających o nagłej sytuacji, urządzenia światłowodowe 
do przekazywania sygnałów, elektroniczne główne przełącz-
niki kontrole do sygnałów audio i wideo, kompresory sygna-
łów audio i wideo i dekompresory sygnałów audio i wideo, 
multipleksery i demultipleksery, multiviewery, oprogramo-
wanie użytkowe do monitorowania i kontroli sieci kompu-
terowych do nadawania, panele kontrolne do sieci elektro-
nicznych, odbiorniki, dekodery treści audio, wideo i danych, 
elektroniczne przełączniki trasujące do sygnałów audio 
i wideo, serwery wideo, komputerowe sieci wideo, moduły 
NTP do synchronizacji czasu składające się głównie ze sprzę-
tu komputerowego i oprogramowania komputerowego 
do przeprowadzania synchronizacji czasu NTP, zegarów od-
mierzających czas sygnałów, modułów do transportu sygna-
łów, urządzenia do zarządzania synchronizacją sygnałów 
audio/wideo i synchronizacją składające się głównie z wyso-
ce precyzyjnych zespołów zegarów do synchronizacji sygna-
łów audio z, wideo, urządzenia do dopuszczania sygnałów 
do transmisji, oprogramowanie do tworzenia i wyświetlania 
znaczników kodów czasowych, oprogramowanie do opera-
cji transmisyjnych w zakresie reklamy, sprzedaży, ruchu w sie-
ci i fakturowania, automatyzacji, cyfrowego zarządzania ak-
tywami, programowania i zarządzania prawami, mianowicie 
oprogramowanie komputerowe do zarządzania, monitoro-
wania i automatyzowania procesu zakupu, sprzedaży, szere-
gowania, badania, zarządzania inwentarzem, procesami tra-
sowania produkcji i, księgowości w zakresie reklamy i ogól-
nych treści do przemysłu medialnego oraz rozrywkowego, 
oprogramowanie komputerowe do kontrolowania i monito-
rowania systemów przełączania w zakresie sygnałów telewi-
zyjnych i radiowych, oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania, monitorowania i automatyzacji tworzenia, ruchu, 
lokalizacji, archiwizowania, wyszukiwania i użytkowania cy-
frowych treści medialnych, oprogramowanie komputerowe, 
mianowicie oprogramowanie do zarządzania procesami biz-
nesowymi i wysyłania wiadomości, do zarządzania i kontro-
lowania organizacją pracy ludzi oraz maszyn i komunikacja-
mi systemów wielokomputerowych do użytku w przemyśle 
medialnym i rozrywkowym, centra zarządzania sieciami skła-
dające się głównie z mobilnych i przenośnych odbiorników 
radiowych, a także obejmujące elektryczne sterowniki 
do stacji bazowych, elektryczne sterowniki komunikacyjne 
i elektroniczne sterowniki do sieci, mobilne i niemobilne ra-
dia do łączności dwukierunkowej, przenośne komunikacyjne 
radia dwukierunkowe, przejścia sieci radiowych składające 
się z komputerów, przełączników komputerowych i oprogra-

mowania komputerowego w dziedzinie komunikacji głoso-
wej oraz związanej z danymi, sieci opartych na bezpołącze-
niowym protokole komunikacyjnym sieci Internet, obejmu-
jącej sprzęt i oprogramowanie komputerowe do komunika-
cji współdziałających, sprzęt telekomunikacyjny, mianowicie, 
międzymiastowe systemy komunikacji radiowej do admini-
stracji państwowej i zastosowania przemysłowego, obejmu-
jące przenośne radia komunikacyjne, elektryczne regulatory 
stacyjne i obwody przełączane, sprzęt do sterowania 
do dwukierunkowych mobilnych i dwukierunkowych stacjo-
narnych odbiorników radiowych, mianowicie sprzęt do stacji 
bazowych do stacjonarnych i mobilnych sieci i łączności, ko-
mórki składające się głównie z elektronicznego sprzętu, 
oprogramowania komputerowego, anten i stacji bazowych, 
stacje kontrolne składające się głównie z odbiorników radio-
wych, sprzętu radiowego i powiązanego oprogramowania 
komputerowego, stacje kontrolne biurkowe składające się 
głównie z odbiorników radiowych, sprzętu radiowego i po-
wiązanego oprogramowania komputerowego, sprzętu 
do dysponowania i sprzętu do konsol, mianowicie, konsole 
do dysponowania i oprogramowanie do łączności w na-
głych i nienagłych sytuacjach i do dowodzenia i kontroli per-
sonelu i zasobów bezpieczeństwa publicznego, sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie do zarządzania na miejscu 
do zarządzania radiami i stacjami bazowymi do łączności 
i sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do monitoro-
wania sieci do monitorowania odbiorników radiowych i sta-
cji bazowych do łączności, radiowe systemy do przesyłania 
danych składające się głównie z mobilnych odbiorników ra-
diowych do łączności zawierające także niemobilne odbior-
niki radiowe do łączności, przenośne odbiorniki radiowe 
do łączności, sterowniki do stacji bazowych, sterowniki ko-
munikacyjne i sterowniki sieciowe, bramy do sieci radio-
wych do łączności składające się głównie z komputerów, 
przełączników komputerowych i powiązanego oprogramo-
wania komputerowego do udostępniania bramy między sie-
ciami, reflektory rozmieszczone przestrzennie do komunika-
cji satelitarnej, komputery i oprogramowanie komputerowe 
do konwertowania punktów danych chmur wysokościo-
wych ze zdalnych czujników do danych oraz do analizowa-
nia, wyświetlania i drukowania tych danych w dziedzinie 
trójwymiarowego wyboru cech, manipulacji, wyświetlania 
i zapisu geograficznego, komputery i oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania, katalogowania i odzyskiwania 
odwzorowania geoprzestrzennego, produkty odwzorowa-
ne oraz inne produkty inteligentne, poprzez synchronizację 
danych z katalogów przez różne lokalizacje magazynowe, 
komputery i oprogramowanie komputerowe do zarządza-
nia, przetwarzania, eksploatowania i rozpowszechniania in-
teligencji obrazowania ruchu, komputery i oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania, przetwarzania, eksploatowa-
nia i rozpowszechniania przedstawienia planowania lotu pi-
lotom lotnictwa ogólnego oraz kontrolerom ruchu po-
wietrznego, sieciowych radiów komunikacyjnych, terminale 
komunikacyjne na pokłady samolotów składające się z an-
ten, postumentów, pozycjonerów, modemów, konwerterów 
konwertujących do częstotliwości wysokich, konwerterów 
konwertujących do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i in-
terfejsów użytkownika, naziemne terminale komunikacyjne 
na pokłady samolotów składające się z anten, postumentów, 
pozycjonerów, modemów, konwerterów konwertujących 
do częstotliwości wysokich, konwerterów konwertujących 
do częstotliwości niskich, wzmacniaczy i interfejsów użyt-
kownika, komputerowe systemy informacyjne składające się 
z komputerów i oprogramowania komputerowego do prze-
twarzania danych, tekstu i wyświetlania danych, mianowicie, 
systemów informacyjnych w zakresie spisu ludności i opieki 
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zdrowotnej, inteligentnych systemów elektrycznych do dys-
trybucji energii, systemów w zakresie sprawozdań pogodo-
wych oraz prognoz pogody i systemów dotyczących rapor-
tów środowiskowych i prognozowych, sprzęt lotniczy, mia-
nowicie kompresory i dekompresory sygnału wideo, zasila-
cze, stojaki, w szczególności przystosowane do montowania 
oraz łączenia urządzeń elektronicznych, lotnicze procesory 
sygnałów w zakresie interoperacyjności oraz namierzania 
sieciowego, bezpieczne przełączniki sieciowe, oprogramo-
wanie komputerowe w postaci protokołów sieciowych 
do umożliwienia wymiany elektronicznych wiadomości i da-
nych, łącza danych pracujące w oparciu o częstotliwość ra-
diową (RF) do broni, bezprzewodowe łącza danych UHV/VHF, 
elektronika do układów fazowych, mianowicie, składający się 
głównie ze wzmacniaczy mocy, a także obejmujący wzmac-
niacze niskoszumowe, przesuwniki fazy, urządzenia opóźnia-
jące, przełączniki transmisyjne i odbiorcze, rozdzielacze ukła-
dowe, łączniki układowe, przemienniki częstotliwości sygna-
łów w górę, przemienniki częstotliwości sygnałów w dół, 
kontrolery układowe oraz zasilacze układowe i sprzęt kontro-
lny, mianowicie urządzenia do kontroli anten, urządzenia 
wzorcowe w zakresie orientacji i kursu, transmisyjne/odbior-
cze urządzenia kontrolne, kontrolery położenia anteny oraz 
przełączniki wyboru pasma częstotliwości, systemy komuni-
kacyjne w zakresie kontroli ruchu lotniczego, składające się 
ze sprzętu i oprogramowania komputerowego do wyświe-
tlania, transmitowania, kontrolowania, przełączania, trasowa-
nia i otrzymywania danych dotyczących pogody, radia dwu-
kierunkowe w zakresie komunikacji głosowej, danych, obra-
zów oraz wideo do użytku przez agencje wojskowe i inne 
agencje rządowe, dwukierunkowe radia komunikacyjne, 
mianowicie radia głosowe i dotyczące danych, działających 
przez wielokrotne pasma częstotliwości w celu umożliwiania 
formalnego bezpieczeństwa publicznego i pierwszych re-
spondentów takich, jak organy ochrony porządku publiczne-
go, pracowników paramedycznych, strażaków i personelu 
wojskowego do współdzielonego porozumiewania się na-
wzajem nawet jeśli ich odpowiednio istniejące infrastruktury 
komunikacyjne mogą być wzajemnie niekompatybilne, tran-
kingowe systemy komunikacji radiowej do administracji 
państwowej i zastosowania przemysłowego, mianowicie 
komórkowe stacje bazowe i mobilne radiowe stacje bazowe 
do dwukierunkowych mobilnych i stacjonarnych odbiorni-
ków radiowych do łączności, głośniki do mobilnych dwukie-
runkowych radiów łącznościowych, głośniki do nieprzeno-
śnych dwukierunkowych radiów łącznościowych, ładowarki 
do baterii do dwukierunkowych radiów łącznościowych, 
sieci komunikacyjne bazujące na bezpołączeniowym proto-
kole komunikacyjnym sieci Internet, składający się w szcze-
gólności ze sprzętu i oprogramowania komputerowego 
w zakresie realizowania komunikacji współdziałających, mo-
duły kryptograficzne, mianowicie elektroniczne moduły 
z wbudowanym oprogramowaniem sprzętowym do celów 
szyfrowania danych, układy scalone, mianowicie, silniki ko-
dowane, bezprzewodowe adaptery komunikacyjne w zakre-
sie częstotliwości radiowej, mianowicie, karty interfejsów 
sieciowych, oprogramowanie do kierowania kartami interfej-
su sieciowego w zakresie częstotliwości radiowej, oprogra-
mowanie komputerowe do łączenia kart interfejsu sieciowe-
go w zakresie częstotliwości radiowej w zakresie miejsco-
wych sieci komunikacyjnych, przejścia sieci radiowych skła-
dające się z komputerów, przełączników komputerowych 
i oprogramowania komputerowego w dziedzinie komunika-
cji głosowej oraz związanej z danymi, oprogramowanie kom-
puterowe do użytku w dziedzinie kontroli ruchu lotniczego, 
mianowicie do nadzoru, konserwacji, administracji, rozwią-
zywania problemów i konfigurowania odnośnie do oprogra-

mowania komputerowego do monitorowania wydajności 
systemów kontroli ruchu lotniczego, definicji mapowania, 
ładowania aktualizacji i wersji oprogramowania, kontroli do-
stępu, definicji użytkownika, przyporządkowania obwodów, 
edytowania sprzętu, odzyskiwania danych i raportów dia-
gnostycznych, 16 notatniki [notesy], pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, klamerki, klipsy do papieru, aktówki [artykuły biu-
rowe], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], materiały pi-
śmienne, materiały do rysowania, materiały do pisania, no-
tatniki, notatniki samoprzylepne, pióra i długopisy, pióra kul-
kowe, flamastry zakreślacze, notatniki [notesy], kołonotatniki, 
notesy papierowe, skórzane okładki na bloki do pisania, 
bloczki do pisania, spinacze do papieru, markery do doku-
mentów, 18 aktówki, bagaż, etui na klucze, organizery po-
dróżne przystosowane do bagażu, plecaki, podróżne torby 
na ubranie, skórzane smycze, torby, torby na zakupy, torby 
turystyczne, walizki, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 
bagaż, worki marynarskie, torby kurierskie, torby gimnastycz-
ne, i saszetki na zamek, worki ze ściągaczem, plecaki, 20 kar-
ty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, klucze z two-
rzyw sztucznych, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu 
lub gumy, korki do butelek, pojemniki niemetalowe na pali-
wa płynne, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], 
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki 
pływające niemetalowe, 25 dzianina [odzież], fartuchy 
[odzież], kamizelki, kombinezony, koszule, koszule z krótkimi 
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, odzież, okrycia 
wierzchnie [odzież], podkoszulki bez rękawów, swetry, odzież 
męska i damska, mianowicie koszulki, koszule z kołnierzy-
kiem, koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kamizelki 
do ochrony przed wiatrem, i kurtki nieprzemakalne, wszyst-
kie wyżej wymienione towary wykonane w całości lub czę-
ściowo z materiału tweedowego lub tkaniny tweedowe, 
35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, pomoc przy zarządzaniu przed-
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, 36 administrowanie 
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, wycena nieruchomości, wynajem biur do co-
workingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biuro-
wej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
nieruchomością, usługi pośrednictwa w zakresie nierucho-
mości komercyjnych, 37 budownictwo, budownictwo por-
towe, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, in-
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa 
samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, 
doradztwo techniczne dotyczące budowy stacjonarnych 
obiektów naziemnych, doradztwo i wsparcie techniczne 
w dziedzinie budowy, naprawy i konserwacji łodzi podwod-
nych i statków, doradztwo techniczne dotyczące instalacji, 
naprawy i konserwacji mobilnych i stacjonarnych obiektów 
naziemnych, satelitów i powiązanych systemów informacyj-
nych, mianowicie produktów do zabezpieczania informacji, 
łącznościowych, mikrofalowych i telemetrii i oprzyrządowa-
nia, doradztwo i wsparcie techniczne w dziedzinie wykorzy-
stania sprzętu komputerowego i systemów komputerowych, 
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usługi w zakresie it oraz uaktualnienia infrastruktury komuni-
kacyjnej, mianowicie, aktualizacja sprzętu komputerowego 
do systemów technologii informacyjnej i komunikacyjnych, 
usługi konserwacji systemów telekomunikacyjnych, miano-
wicie konserwacja sprzętu do komunikacji radiowej, telewi-
zyjnej i cyfrowej na rzecz innych osób, 38 informacja o tele-
komunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez termi-
nale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputero-
wą, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, 
transmisja satelitarna, usługi przywoławcze [radio, telefon 
lub inne środki łączności elektronicznej], wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie 
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, doradztwo w dziedzinie łączno-
ści satelitarnej i łączności przez powiązane systemy komuni-
kacyjno-informacyjne, mianowicie łączność za pośrednic-
twem transmisji satelitarnej, produktów mikrofalowych i te-
lemetrii oraz oprzyrządowania, doradztwo i wsparcie w dzie-
dzinie bezpiecznej łączności i telemetrii, doradztwo i wspar-
cie biznesowe w obsłudze systemów i sieci telekomunikacyj-
nych na rzecz innych osób, doradztwo i wsparcie biznesowe 
w dziedzinie zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi, 
mianowicie, obsługa sieci telekomunikacyjnych i łączy ko-
munikacyjnych oraz zarządzanie nimi na rzecz innych osób, 
42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompu-
terowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usłu-
gi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, do-
radztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kom-
puterowego, opracowywanie projektów technicznych, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie systemów komputerowych, analizy systemów kompute-
rowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowa-
nie systemów komputerowych, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, tworzenie platform 
komputerowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej, tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, przechowywanie da-
nych elektronicznych, tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie pro-
jektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradz-
two i wsparcie techniczne w dziedzinie lotnictwa, doradz-
two dotyczące technologii informacyjnej w dziedzinie łodzi 
podwodnych i statków, mobilnych i stacjonarnych obiektów 
naziemnych, satelitów i powiązanych systemów informacyj-
nych, mianowicie, bezpieczeństwo informacyjne, produkty 
do łączności, mikrofalowe i telemetria oraz oprzyrządowa-
nie, projektowanie systemów komputerowych do integracji 

oprogramowania, usług konserwacji i informacji o użytkow-
nikach, systemów wsparcia operacyjnego do integracji opro-
gramowania, usług konserwacji i planowania konserwacji 
i zaopatrzenia oraz usług wsparcia kontroli zaopatrzenia 
do satelitarnych sieci kontroli, systemów komunikacji w cza-
sie rzeczywistym w obronie i systemów wywiadowczych 
do celów obronnych w czasie rzeczywistym, projektowanie 
systemów komputerowych do wsparcia inżynieryjnego 
do startowania satelitów, wdrożonych systemów komunika-
cyjnych i wdrożonych systemów wywiadowczych, doradz-
two i wsparcie techniczne w dziedzinie dostosowywania 
sprzętu komputerowego i produktów oprogramowania, do-
radztwo i wsparcie techniczne w usługach zarządzania pro-
gramami komputerowymi, usługach zarządzania stronami 
komputerowymi i użytkowaniu bezprzewodowych sieci ko-
munikacyjnych innych osób i usług zarządzania łączami ko-
munikacyjnych i zarządzaniu nimi, usługi wsparcia technicz-
nego, mianowicie rozwiązywanie problemów w postaci 
diagnozowania i badania problemów ze sprzętem i oprogra-
mowaniem komputerowym, hosting interaktywnej strony 
internetowej, która umożliwia użytkownikom wprowadza-
nie, dostęp, monitorowanie i generowanie raportów z wy-
wiadów strategicznych i taktycznych dotyczących sygnałów, 
usługi dotyczące IT oraz migracji infrastruktury komunikacyj-
nej, usługi IT i rozmieszczenia infrastruktury komunikacyjnej, 
usługi w zakresie pomocy technicznej, mianowicie migracji 
centrów danych, aplikacji serwerowych i baz danych, usługi 
migracji danych, zarządzanie usługami opartymi na bez-
piecznej technologii informacyjnej (IT) na rzecz innych osób, 
mianowicie zarządzanie aplikacjami, zarządzanie usługami 
na rzecz przedsiębiorstw, mianowicie zarządzanie aplikacja-
mi, zarządzanie zapewnieniem informacji, mianowicie zarzą-
dzanie ograniczaniem dostępu do sieci, danych i informacji 
oraz zarządzanie skanowaniem i eliminowaniem nieautory-
zowanych danych i programów z plików i sieci oraz zarządza-
nie bezpieczeństwem cybernetycznym, mianowicie konser-
wacja oprogramowania komputerowego związanego z bez-
pieczeństwem komputerowym i zapobieganie zagrożeniom 
komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, konsulting techniczny 
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, konsulting 
techniczny w dziedzinie technologii informacyjnej (IT), utrzy-
manie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, usłu-
gi integracyjne w zakresie technologii informacyjnej (IT), 
wsparcie techniczne, mianowicie monitorowanie systemów 
sieciowych, usługi w zakresie technicznego monitorowania 
zdalnej sieci komputerowej i usługi w zakresie konserwacji 
oprogramowania, usługi komputerowe, mianowicie zdalne 
zarządzanie systemami technologii informacyjnej (IT) osób 
trzecich, planowanie, projektowanie systemów informatycz-
nych i zarządzanie nimi, usługi projektowe w dziedzinie 
sprzętu i programów komputerowych, projektowanie sieci 
komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi zapewnia-
nia informacji w celu ochrony poufności, integralności i do-
stępności systemów informacyjnych i krytycznych danych 
biznesowych innych osób, mianowicie projektowanie, 
wdrażanie i obsługa bezpiecznych systemów komunikacyj-
nych i sieci informacyjnych, w celu ochrony poufności, inte-
gralności i dostępności systemów informacyjnych i krytycz-
nych danych biznesowych innych osób, usługi projektowa-
nia systemów telekomunikacyjnych, mianowicie projekto-
wanie sprzętu do łączności radiowej, telewizyjnej i cyfrowej 
na rzecz innych osób oraz projektowanie i integracja syste-
mów i sieci komputerowych na rzecz innych osób, mianowi-
cie projektowanie i integracja systemów telefonicznych, sys-
temów komunikacyjnych i systemów wyświetlania, usługi 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony systemów technologii 
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informacyjnej, mianowicie doradztwo i wsparcie techniczne 
w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i wywiadowczych 
usług bezpieczeństwa w zakresie bezpiecznej i niezabezpie-
czonej łączności głosowej, przesyłania danych i wideo, auto-
ryzacji użytkowników, rozpoznawania i szyfrowania wiado-
mości, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, 
usługi w zakresie ochrony.

(210) 503690 (220) 2019 08 22
(731) JOŃCZYK BARBARA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERŁY EUROTURYSTYKI

(531) 01.07.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstwa, badania opinii pu-
blicznej, promowanie towarów i usług w formie sponso-
rowania wydarzeń sportowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, działania promocyjne na rzecz integracji eu-
ropejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, działania promocyjne dotyczące ochrony 
środowiska, działania promocyjne dotyczące turystyki pol-
skiej i zagranicznej, działania promocyjne obiektów tury-
stycznych takich jak hotele, sanatoria, uzdrowiska, schroniska 
turystyczne, pijalnie wód lecznicach, promowanie kultury 
fizycznej i sportu, promocja działań związanych z ochroną 
środowiska, promowanie lokalnych artystów, rzemieślników, 
promowanie wyrobów lokalnych, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingo-
we, usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie 
balów, eventów, konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć 
i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycz-
nych, festiwali filmowych, usługi edukacyjne, prowadzenie 
szkoleń, kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w for-
mie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi 
muzeów [wystawy], usługi reporterskie, usługi wydawnicze, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pu-
blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, propagowanie wiedzy i pomoc w zakresie kul-
tury fizycznej, oświaty, wychowania i pomocy społecznej, 
inicjowanie i prowadzenie poradnictwa i pomocy w zakre-
sie czynnego wypoczynku, sportu i turystyki, pomoc w or-
ganizacji konkursów, loterii i obozów sportowych, 42 usługi 
komputerowe, w szczególności tworzenie społeczności wir-
tualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu orga-
nizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz 
brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych 
i społecznościowych, usługi komputerowe, w tym hosting 
obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organi-

zowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych 
dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi 
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających 
informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, 
profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, 
teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej 
z technologią umożliwiającą użytkownikom on-line two-
rzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakre-
sie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz 
transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma 
obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia 
sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtu-
alnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotogra-
ficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji 
obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające 
tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie 
dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, ozna-
czanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawa-
nie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wy-
szukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych 
lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej  
on-line umożliwiającej użytkownikom transfer danych 
o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej toż-
samości wielu obiektom on-line i między wieloma obiekta-
mi on-line, dostarczanie informacji technicznych w dziedzi-
nie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów 
i baz danych z możliwością przeszukiwania. zawierających 
informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy 
danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne 
i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych 
i komunikacyjnych.

(210) 504372 (220) 2019 09 12
(731) COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER GENERATION 50-70

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.07.25, 01.15.03, 01.15.07
(510), (511) 35 badania.

(210) 505901 (220) 2019 10 22
(731) ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJE, Czernichów
(540) (znak słowny)
(540) #CZUJE
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane: fil-
my wideo, audycje radiowe, programy telewizyjne, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej ta-
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śmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej – w forma-
cie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
odtwarzaczach CD, DVD, dyski optyczne, zapisane nośniki 
obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry kom-
puterowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i sa-
telitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania sygna-
łu zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparatu-
rowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-
łów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające 
dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyj-
nych i dźwiękowych – rejestracja dźwięku i obrazu na wbu-
dowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisy-
wanych programów [Personal Video Recorder – osobisty re-
jestrator obrazu], programy komputerowe, programy kom-
puterowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie 
i zakup towarów, za pośrednictwem cyfrowych kanałów te-
lewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów, programy przystosowane do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowa-
nej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywa-
nia, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i in-
formacji w postaci plików elektronicznych, aparaty telefo-
niczne, monitory, komputery i urządzenia peryferyjne, kom-
putery przystosowane do odbioru sygnału radiowego i tele-
wizyjnego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
aplikacje mobilne, ebooki, książki audio, publikacje interak-
tywne, 16 książki, druki, magazyny, czasopisma, przewodniki, 
mapy, broszury, gazety, ulotki, arkusze, bloczki, bilety, dekora-
cyjne naklejki, folie, folie bąbelkowe, kalendarze, kartki, za-
proszenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi 
sprzedaży odzieży, akcesoriów, artykułów gospodarstwa do-
mowego, artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów elektro-
nicznych, artykułów ogrodniczych, artykułów wyposażenia 
ogrodu, artykułów sportowych, artykułów edukacyjnych, 
zabawek, książek, map, artykułów podróżniczych, artykułów 
papierniczych, usługi sprzedaży napojów, usługi doradcze 
w zakresie franchisingu, usługi zarządzania sieciami franchi-
singowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, wyna-
jem powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu rekla-
mowego, tłumaczenia, reklama korespondencyjna, sondaże 
opinii, usługi agencji reklamowych, produkcja reklam radio-
wych, telewizyjnych, kinowych i/lub prasowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych, tworzenie i udostępnianie baz 
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wypożyczanie 
przenośnych konstrukcji reklamowych, wypożyczanie re-
klam przenośnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie infor-
macji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usłu-
gi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji telewizyjnej i radiowej, usługi obsługi 
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, or-
ganizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sy-
gnału cyfrowego, usługi rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci on-line, sieci informa-
tycznych, internetu, usługi komunikacyjne za pośrednic-

twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizo-
wane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indy-
widualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością 
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do opera-
tora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkur-
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednocze-
snym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi tele-
komunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży deta-
licznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klien-
tem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwieniem 
wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automa-
tycznej selekcji programów, które mają być nagrywane, usłu-
gi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron www 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak-
tywny portal telewizyjny, usługi konsultacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do inter-
netu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elek-
tronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów interneto-
wych www, dostarczanie dostępu do plików mp3, mp4 w in-
ternecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, 
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, wynajem odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, wynajem urządzeń do kodowania i dekodo-
wania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie do-
stępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
(Local Area Network), jak również umożliwianie dostępu 
do internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostę-
pu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali 
internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów 
internetowych, 39 udzielanie informacji on-line na temat po-
dróży, udzielanie informacji dotyczących podróży, prowa-
dzenie podróżniczych serwisów i portali internetowych, pro-
wadzenie blogów, wideoblogów, fanpage’y na temat podró-
ży, rezerwacja biletów lotniczych oraz rezerwacja biletów 
na podróże i wycieczki, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka inte-
raktywna, rozrywka on-line, organizowanie turniejów spor-
towych, kulturalnych, podróżniczych, edukacyjnych, organi-
zowanie zawodów e-sportowych, e-podróżniczych, organi-
zacja zawodów w grach elektronicznych, organizacja zawo-
dów edukacyjnych, sportowych, organizacja quizów, organi-
zowanie zawodów, organizowanie loterii, organizowanie 
konkursów audiotekstowych, świadczenie usług gier eduka-
cyjnych, komputerowych, podróżniczych, sportowych, 
świadczenie usług w zakresie salonów gier, zabaw, usługi 
szkoleniowe, usługi sportowe, usługi edukacyjne, usługi roz-
rywki on-line, udostępnianie rozrywki on-line w postaci tur-
niejów gier podróżniczych, edukacyjnych, sportowych, mo-
tywacyjnych, coaching, zapewnienie rozrywki on-line, usługi 
rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami 
komputerowymi, edukacyjnymi, udostępnianie w trybie  
on-line informacji związanych z grami komputerowymi i roz-
szerzeniami komputerowymi do gier, informacje on-line 
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, podróż-
niczych, edukacyjnych, sportowych, informacje dotyczące 
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych 
lub internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier 
edukacyjnych, komputerowych, udostępnianie on-line kom-
puterowej bazy danych lub sieci komunikacyjnej, usługi pro-
dukcji filmów, tworzenie filmów rysunkowych, studia filmo-
we, produkcja obrazów animowanych, produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, usługi rozrywkowe, radiowe 
programy rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], publikowanie tekstów, publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie tekstów, innych niż 
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teksty reklamowe, publikacja i redagowanie książek, publiko-
wanie czasopism, udostępnianie gier komputerowych on-line, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
nauczanie, usługi reporterskie, tłumaczenia, organizowanie 
zawodów sportowych, edukacyjnych, podróżniczych, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
fankluby, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, imprezy kul-
turalne, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, organizacja webinariów, organizowanie imprez w ce-
lach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowa-
nie konkursów, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, in-
formacja o edukacji, rozrywka (informacja o -), usługi infor-
macyjne dotyczące rekreacji, usługi klubowe [rozrywka, na-
uczanie, sport], organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], organizowanie widowisk, organizowanie festiwali, or-
ganizowanie obozów sportowych, edukacyjnych, podróżni-
czych, organizowanie i prowadzenie wycieczek i wyjazdów, 
organizowanie loterii, usługa rezerwacji biletów i miejsc 
na wydarzenia kulturalne, sportowe lub artystyczne, dekora-
cje wystaw sklepowych, wynajmowanie urządzeń multime-
dialnych, urządzeń technologii informacyjnej, urządzeń au-
diowizualnych, fotograficznych, 42 opracowanie i wdrażanie 
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramo-
wania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowanie 
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komuni-
kacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług me-
dialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opraco-
wywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług 
medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz po-
gody, usługi kawiarenek internetowych (wynajem kompute-
rów), usługi udostępniania dostępu do krajowych i między-
narodowych serwisów i portali internetowych, 43 usługi ho-
telowe, hostele, kantyny, tymczasowe zakwaterowanie, ka-
wiarnie, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji 
kwater, usługi barowe, bary [snack-bary], fast-foody, restaura-
cje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w hotelach, elektro-
niczna rezerwacja miejsca w hotelach, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi charytatywne mianowicie dostarczanie jedzenia oso-
bom potrzebującym, usługi charytatywne mianowicie za-
pewnienia kateringu w zakresie jedzenia i picia, usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, wypożyczanie namio-
tów, śpiworów, akcesoriów i sprzętu sportowego, wypoży-
czanie krzeseł, stołów, nakryć stołowych lub naczyń, 45 usłu-
gi administrowania prawami własności intelektualnej, usługi 
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami wła-
sności intelektualnej.

(210) 506179 (220) 2019 10 29
(731) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i suplementy die-
ty, żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, substancje dietetyczne przystosowane 

do użytku medycznego, preparaty witaminowe, żywność 
dla niemowląt, 35 usługi handlu hurtowego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, reklama, uaktualnianie tek-
stów reklamowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
44 porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia.

(210) 506385 (220) 2019 11 04
(731) KROVIK INTERNATIONAL OÜ, Tallin, EE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEAN ON

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, środki wybielające i inne substancje do tkanin, 
mianowicie substancje do prania, usuwania plam, nadawa-
nia zapachu, ułatwiania prasowania, zmiękczania tkanin, uni-
wersalne środki czyszczące, preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, mydło przemysłowe, przemy-
słowe środki ścierne, preparaty, płyny, substancje, mieszanki, 
rozpuszczalniki czyszczące i odtłuszczające do użytku prze-
mysłowego, oleje czyszczące, produkty toaletowe, środki 
do zmywania naczyń, chusteczki jednorazowe nasączone 
substancjami lub związkami chemicznymi do stosowania 
w gospodarstwie domowym, środki do usuwania lakierów, 
wapna, rdzy, preparaty w postaci wosków do użytku na po-
wierzchniach wykończonych i niewykończonych, preparaty 
do usuwania wosku, środki czyszczące do udrażniania od-
pływów, preparaty odtłuszczające, pasty do mebli, do skór 
i do podłóg, środki i pasty do czyszczenia obuwia, mydła, 
ścierki nasączone roztworem do czyszczenia, środki, prepa-
raty i płyny do czyszczenia, mycia, woskowania, polerowania, 
nabłyszczania, odnawiania i konserwacji pojazdów, środki 
do czyszczenia i dezodoryzowania do dywanów i tapicerki 
do pojazdów i w gospodarstwie domowym, środki do czysz-
czenia opon i kół, środki do czyszczenia szkła i powierzchni 
wewnętrznych pojazdów, środki zapachowe do pojazdów, 
detergenty, środki do mycia, woski, odżywki, preparaty 
do czyszczenia, środki ochronne, preparaty do zdzierania 
i usuwania farby, preparaty do usuwania rdzy, spryskiwacze 
szyb pojazdów (płyny do -), 5 wyroby i preparaty do pielę-
gnacji zdrowia, środki odkażające, produkty dezynfekcyjne, 
roztwory odkażające do wycierania powierzchni, dezynfek-
tanty na użytek domowy lub dla celów higienicznych bądź 
sanitarnych, środki odkażające i preparaty o właściwościach 
odkażających, preparaty antybakteryjne, preparaty lub sub-
stancje do odświeżania lub oczyszczania powietrza, odświe-
żacze do toalety, fungicydy, preparaty lub substancje mające 
właściwości sanitarne, odkażające, odświeżające powietrze 
lub grzybobójcze, środki bakteriobójcze, produkty dezodo-
ryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemysło-
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wego, 21 sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przy-
bory gospodarstwa domowego lub kuchenne do sprzątania, 
czyszczenia, polerowania, ścierania i woskowania, artykuły 
czyszczące, szorujące i polerujące do pojazdów, a mianowi-
cie poduszeczki do polerowania, nabłyszczania i nakładania 
preparatów, ściereczki, szmatki, szczotki, gąbki.

(210) 506694 (220) 2019 11 13
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 506696 (220) 2019 11 13
(731) PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 24.13.01, 24.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina grono-
we, wina owocowe, wyroby winiarskie.

(210) 506815 (220) 2019 11 15
(731) EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, 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 samochodowe, 
37 usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przekąskowych, 
usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, 
usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, do-
starczanie żywności i napojów.

(210) 506821 (220) 2019 11 15
(731) EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, 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 samochodowe, 
37 usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przekąskowych, 
usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, 
usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, do-
starczanie żywności i napojów.

(210) 506823 (220) 2019 11 15
(731) EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, ładowarki do baterii, przyrządy pomiarowe, instalacje 
elektryczne, oprogramowanie do sterowania i zarządzania 
ładowaniem pojazdów, oprogramowanie pośredniczące 
do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach 
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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 samochodowe, 
37 usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przekąskowych, 
usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, 
usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, do-
starczanie żywności i napojów.

(210) 506827 (220) 2019 11 15
(731) EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, 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 samochodowe, 
37 usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przekąskowych, 
usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, 
usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, do-
starczanie żywności i napojów.

(210) 506828 (220) 2019 11 15
(731) EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, 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 samochodowe, 
37 usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, 43 usługi barów przekąskowych, 
usługi kafeterii, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, 
usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, do-
starczanie żywności i napojów.

(210) 507331 (220) 2019 11 28
(731) SZCZEPEK MARCELI, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SteelPoster

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 16 obrazy artystyczne.

(210) 507967 (220) 2019 12 11
(731) POLSKA AGENCJA KOSMICZNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) #GoPOLSA
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej i ich zespoły, części i akcesoria do pojaz-
dów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicz-
nej lekkie statki powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne 
wiatrakowce, szybowce, sterowce, balony powietrzne zdalnie 
sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne z napę-
dem elektrycznym, fotele lotnicze, fotele wyrzucane do stat-
ków powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, 
pojazdy na poduszkach powietrznych, poduszkowce, samo-
loty amfibie, łodzie, pontony, pojazdy podwodne, 35 usługi 
reklamowe, badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpo-
wszechnianie materiałów, reklamowych i informacyjnych, 
organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i re-
klamowych, usługi relacji z mediami, usługi public relations, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, or-
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
marketing ukierunkowany, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, badania rynkowe, bada-
nia opinii publicznej, badania biznesowe, badania dotyczące 
działalności gospodarczej, 41 usługi nauczania i rozrywki, or-
ganizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów, pikni-
ków naukowych, usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne, 
pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, 
szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pa-
sażerskiej, instruktaż w zakresie latania samolotem, organizo-
wanie pokazów lotniczych, organizowania pokazów w celach 
szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, fotografia lotnicza.
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(210) 508000 (220) 2019 12 14
(731) MOZDYNIEWICZ RYSZARD STANISŁAW NARSIT, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dpay

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa pieniężnego i finanso-
wego: przelewy elektroniczne, przekazy pieniężne, płatności 
kartami płatniczymi, płatności mobilne i zdalne oraz inne 
płatności realizowane w sieci Internet oraz za pomocą termi-
nali elektronicznych, usługi bankowości, usługi bankowości 
elektronicznej, przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokona-
nych za pomocą kart kredytowych.

(210) 508344 (220) 2019 12 20
(731) RUSIN BOŻENA MAŁGORZATA WEHIQ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SPICE BAZAAR
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informa-
cyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej.

(210) 508386 (220) 2019 12 23
(731) STASIK ALEKSANDER, SZYMCZAK MATEUSZ 

PROCOLD SPÓŁKA CYWILNA, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) procold liquid protection

(531) 01.15.15, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 substancje chemiczne takie jak glikol, gli-
kol etylenowy, glikol propylenowy, woda technologiczna, 
mrówczan potasu, płukanki na bazie mrówczanu, mrów-
czan, inhibitory korozji, 35 usługi sprzedaży substancji che-
micznych takich jak glikol, glikol etylenowy, glikol propyle-
nowy, woda technologiczna, mrówczan potasu, płukanki 
na bazie mrówczanu, mrówczan, inhibitory korozji.

(210) 508478 (220) 2019 12 24
(731) LEWANDOWSKI JACEK ZARZĄDZANIE I COACHING, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R REZYDENT NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wy-
najmu nieruchomości, usługi obsługi wynajmu nieruchomo-
ści, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego i wy-
ceny nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finanso-
wych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środ-
ków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, 
pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzier-
żawa majątku nieruchomego i ruchomego, sporządzanie 
umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wy-
najmowanie powierzchni biurowych, doradztwo finansowe, 
nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, nierucho-
mości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kup-
nie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, pośredniczenie 
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, obsługa transakcji finansowych dotyczących 
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych.

(210) 508563 (220) 2019 12 30
 (310) m201928934 (320) 2019 10 24 (330) UA
(731) Zatirka Nataliia, Kyiv, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fittex

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 02.09.01, 26.11.01, 
26.11.12, 26.01.02, 26.01.03

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, dietetyczna żywność i substancje przystosowa-
nia do celów medycznych lub do użytku weterynaryjnego, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, biologicznie aktywne 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, białkowe suplementy 
diety, suplementy diety zawierające alginiany, środki prze-
ciwrobacze, preparaty przeciwutleniające przeznaczone 
do celów weterynaryjnych, preparaty wieloskładnikowe 
przeznaczone do celów medycznych i weterynaryjnych, pre-
paraty witaminowe, witaminowe naturalne mieszanki zioło-
we dla ludzi (suplementy diety), żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propo-
lis, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, su-
plementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy die-
ty zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne 
i spożywcze substytuty żywności do celów medycznych, su-
plementy diety zawierające kazeinę, środki przeczyszczające, 
suplementy diety zawierające lecytynę, napoje stosowane 
w lecznictwie, olejki lecznicze, lecznicze preparaty toaleto-
we, zioła lecznicze, mineralne suplementy diety, zestawy wi-
tamin, aminokwasów, minerałów, przeciwutleniaczy, błon-
nika pokarmowego, wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i probiotyków, odżywcze suplementy diety.

(210) 508593 (220) 2019 12 30
(731) NEWFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWFLOW

(531) 26.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, 37 budowa i konserwacja 
rurociągu, budownictwo, izolowanie budynków, konsulta-
cje budowlane, nadzór budowlany, usługi szczelinowania 
hydraulicznego, wynajem sprzętu budowlanego, usługi 
doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, 40 usuwanie 
warstw nawierzchniowych, 42 opracowywanie projektów 
technicznych, pomiary geodezyjne, projektowanie budow-
lane, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inży-
nieryjne.

(210) 508645 (220) 2020 01 02
(731) STEĆ-WASILEWSKA SYLWIA CÓRKA RYBAKA, 

Węgorzewo
(540) (znak słowny)
(540) U CÓRKI RYBAKA
(510), (511) 29 drób, nieżywy, dziczyzna, filety rybne, ho-
mary, nieżywe, ikra rybia przetworzona, jaja, jogurt, kapusta 
kwaszona, kawior, kefir [napój mleczny], kiszone warzywa, 
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, 
koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane 
warzywa, krem na bazie masła, krewetki, kwaśna śmietana, 
łosoś, nieżywy, małże, masło, mięso i wędliny, mięso solone, 
mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, olej rzepakowy 
jadalny, oleje spożywcze, potrawy z ryb do spożycia przez 
ludzi, przeciery rybne, raki, nieżywe, ryby, ryby solone, sałat-
ki owocowe, sałatki warzywne, skorupiaki, nieżywe, śledzie, 
nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], tuńczyk, nieży-
wy, warzywa gotowane, wieprzowina, wywar, bulion, zupy, 
zupy (składniki do sporządzania), żywność przygotowywana 
z ryb, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], domy turystycz-
ne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, 
usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210) 508648 (220) 2020 01 02
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Grip
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna do celów medycznych, prepa-
raty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze 
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, 
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów me-
dycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty 
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 508722 (220) 2020 01 07
(731) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel

(540) (znak słowny)
(540) ARENITO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały 
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane 
(konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, niemetalowe materiały kompozy-
towe do brukowania nawierzchni, niemetalowe elementy 
budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane betono-
we, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, kostka 
brukowa, betonowa kostka brukowa, płyty elewacyjne, pre-
fabrykowane elementy ścienne z betonu, płyty podłogowe 
niemetalowe, płyty betonowe, drogowe materiały budowla-
ne niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły 
niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, 
stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyj-
ne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty 
do brukowania, sztuczny kamień, systemy ogrodzeniowe, 
37 usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie układa-
nia kostki brukowej, usługi budowlane w zakresie układania 
płyt elewacyjnych, usługi budowlane w zakresie układania 
prefabrykowanych elementów ściennych z betonu.

(210) 508787 (220) 2020 01 08
(731) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje, środki do konserwacji betonu, środki 
do konserwacji cegły, zaprawy farbiarskie do mebli, 2 farby, 
lakiery, barwniki, preparaty gruntujące, środki do konserwacji 
drewna, 17 zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane nie-
metalowe, tynki, zaprawy budowlane.

(210) 508788 (220) 2020 01 08
(731) E.J.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klembów
(554) (znak przestrzenny)
(540) Si’colore Lecher professional
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(531) 19.03.03, 25.07.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: 
balsamy, maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukan-
ki, pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki, jedwabie, gumy 
i kleje do włosów, rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, 
szampony, farby i lakiery do włosów, w tym szampony, farby 
i lakiery koloryzujące, płyny do trwałej ondulacji, utrwalacze 
do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie.

(210) 508830 (220) 2020 01 09
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SANATORIUM MIŁOŚCI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3. w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyj-
ne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, 
suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane 
fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini 
albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, 
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione 
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samo-
przylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania foto-
grafii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz-
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputero-
we inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry 
planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu 
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłosze-
niowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 

i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informa-
cji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe 
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłosze-
niowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia wi-
tryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowa-
nie graficzne.

(210) 508831 (220) 2020 01 09
(731) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA SZKŁA
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy i instalacja : szkla-
nych paneli, dekoracyjnych kabin prysznicowych (zabudowa 
szklana), balustrad szklanych, luster, drzwi szklanych, montaż 
drzwi i okien, montaż wyposażenia kuchennego, lakierowa-
nie, malowanie.

(210) 508858 (220) 2020 01 09
(731) ŁUCZAK MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE GRAFEM, Działdowo
(540) (znak słowny)
(540) GRAFEM GLASS IMPRESSIONS
(510), (511) 21 wyroby szklane, wyroby szklane malowane, 
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, pudełka 
szklane, ozdobne pudełka szklane, fiolki szklane jako po-
jemniki, szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie, 
szkło profilowane jako półprodukt, szkło prasowane, szkło 
półprzetworzone inne niż szkło używane w budownictwie, 
szkło półobrobione, szkło ozdobne, szkło nieprzetworzone, 
szkło nieobrobione, szkło jako naczynia, półprzetworzone 
szkło barwione, szkło częściowo przetworzone, przemysło-
we pojemniki opakowaniowe ze szkła, pojemniki ze szkła, 
40 wygładzanie powierzchni szkła, szlifowanie szkła, trawie-
nie szkła, usługi malowania szkła, polerowanie szkła, harto-
wanie szkła, fazowanie szkła, dmuchanie szkła.

(210) 508859 (220) 2020 01 09
(731) ART DECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ART DECO HAND MADE FURNITURE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, meblościanki, ławy, kredensy, kon-
tuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble łączone, 
meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, 
meble sypialne, meble drewniane, meble rattanowe, sza-
fy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, 
półki, komody, meble kuchenne, barki, stoły, regały, meble 
wypoczynkowe, meble gięte, gabloty, toaletki, elementy 
meblowe, taborety ruchome, meble do siedzenia, półki wi-
szące, meble modułowe, meble do salonu, meble do prze-
chowywania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, 
meble do oranżerii, modułowe meble łazienkowe, meble dla 
dzieci, meble do wnętrz, wysokie stołki, meble do przebie-
ralni, modułowe układy półek, komplety mebli do salonu, 
moduły do przechowywania, szafki do komputerów, me-
ble do pokojów dziecinnych, szafki na materiały biurowe, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: 
meble, meblościanki, ławy, kredensy, kontuary, meble do-
mowe, meble stołówkowe, meble łączone, meble kompu-
terowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, 
meble drewniane, meble rattanowe, szafy, meble biurowe, 
meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, komody, me-
ble kuchenne, barki, stoły, regały, meble wypoczynkowe, 
meble gięte, gabloty, toaletki, elementy meblowe, taborety 
ruchome, meble do siedzenia, półki wiszące, meble modu-
łowe, meble do salonu, meble do przechowywania, biurka 
modułowe, segmenty mebli ściennych, meble do oranże-
rii, modułowe meble łazienkowe, meble dla dzieci, meble 
do wnętrz, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe 
układy półek, komplety mebli do salonu, moduły do prze-
chowywania, szafki do komputerów, meble do pokojów 
dziecinnych, szafki na materiały biurowe, reklama, reklamy 
on-line, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, 40 usługi stolarskie, stolarstwo 
meblowe, produkcja mebli na zamówienie, produkcja mebli 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, profilo-
wanie mebli, stolarstwo jako produkcja na zamówienie, wy-
rób produktów na zamówienie, wytwarzanie na zamówienie 
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, udzielanie 
informacji związanych z obróbką drewna, obróbka drewna, 
laminowanie drewna, laminowanie substytutów drewna, 
konserwowanie drewna, obróbka drewna środkami do kon-
serwacji, konserwacja drewna inna niż malowanie, heblowa-
nie drewna.

(210) 508942 (220) 2020 01 12
(731) LUTOBORSKA ROKSANA, MATOSZUK PAWEŁ PEJSTRY 

SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PEJSTRY
(510), (511) 30 ciasto francuskie z farszem mięsnym i wa-
rzywnym.

(210) 508972 (220) 2020 01 14
(731) WIENIAWA-NARKIEWICZ JULIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LéMiss
(510), (511) 18 torby, torby sportowe, torebki, plecaki, ple-
caki sportowe, 25 odzież, odzież sportowa, koszulki, t-shirty, 
bluzy, bluzki, tuniki, podkoszulki, topy, spodnie, spodenki, 
szorty, legginsy, dresy, kombinezony, bielizna, biustonosze 
sportowe, chusty, ocieplacze, skarpety, obuwie, nakrycia 
głowy, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, bloczki, klocki 
do jogi, pasy, liny do jogi, chusty do jogi, piłki gimnastycz-
ne, maty do ćwiczeń, pokrowce na maty, koce do jogi, wałki 
do jogi, bolstery.

(210) 508976 (220) 2020 01 14
(731) ITALVELLUTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzezna
(540) (znak słowny)
(540) ITALSENSO
(510), (511) 24 tkaniny obiciowe: tapicerskie i dekoracyjne, 
okładziny do mebli z surowców włókienniczych lub z two-
rzyw sztucznych, pokrycia na materace, narzuty na łóżka, 
kołderki do przykrywania nóg, pokrowce ochronne na me-
ble, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony (kotary) 
na drzwi.

(210) 508988 (220) 2020 01 14
(731) ITALVELLUTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzezna
(540) (znak słowny)
(540) PERSEMPRA
(510), (511) 24 tkaniny obiciowe: tapicerskie i dekoracyjne, 
okładziny do mebli z surowców włókienniczych lub z two-
rzyw sztucznych, pokrycia na materace, narzuty na łóżka, 
kołderki do przykrywania nóg, pokrowce ochronne na me-
ble, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, zasłony (kotary) 
na drzwi.

(210) 508996 (220) 2020 01 14
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) SPICHLERZ PODKARPACKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty 
mięsne, wyroby na bazie mięsa.

(210) 509068 (220) 2020 01 15
(731) TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TELIANI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach i punktach 
wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej 
i za pośrednictwem internetu soków, napojów bezalkoholo-
wych, wód mineralnych, wyrobów z branży winiarskiej, spi-
rytusowej i alkoholowej, organizacja usług sprzedaży soków, 
napojów bezalkoholowych, wód mineralnych, wyrobów 
z branży winiarskiej, spirytusowej i alkoholowej, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach han-
dlowych i reklamowych, usługi promocyjno-marketingowe, 
publikacja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych.
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(210) 509074 (220) 2020 01 15
(731) TOKARSKA JOANNA NATALIA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) Fizjopozytywni
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, książki, materiały biuro-
we, 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi reklamowe 
w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie 
kwestii zdrowotnych, usługi sprzedaży, reklamy i promocji: 
aparatów do masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów 
do fizykoterapii, mebli do celów leczniczych, koców, narzut, 
podkładów, poduszek i kołder do celów leczniczych, odzie-
ży, artykułów papierniczych, sprzętów używanych w pracy 
fizjoterapeuty, sprzedaż detaliczna, hurtowa on-line, wysył-
kowa towarów obejmujących książki, broszury, periodyki, 
czasopisma, gazety, produkty ortopedyczne, sprzętu reha-
bilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, obsługa zleceń zakupów, 
marketing, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama 
w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży po-
wyższych towarów i świadczonych usług, 41 usługi eduka-
cyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne w dziedzinie 
diagnostyki medycznej, medycyny i rehabilitacji, organiza-
cja i prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji i sympozjów 
w dziedzinie diagnostyki medycznej, medycyny i rehabilita-
cji, instruktaż w zakresie gimnastyki, prowadzenie zajęć fit-
ness, zajęcia sportowe, informacja w zakresie rekreacji, kształ-
cenie praktyczne w formie warsztatów, publikacje on-line, 
publikowanie tekstów innych, niż reklamowe, usługi w za-
kresie organizacji i prowadzenia konferencji, sympozjów, se-
minariów i szkoleń dla fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów 
zajęciowych, logopedów i terapeutów, usługi instruktorów 
w zakresie gimnastyki i kultury fizycznej, usługi klubów zdro-
wia w zakresie poprawy kondycji, prowadzenie działalności 
rekreacyjnej i sportowej, instruktaż i nauczanie w zakresie 
kultury fizycznej i gimnastyki, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów oraz szkoleń, organizowanie zawodów sporto-
wych, usługi trenera osobistego, pokazy kształcenia prak-
tycznego, organizacja warsztatów zawodowych i kursów 
szkoleniowych, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące 
zabiegów terapeutycznych, usługi w zakresie treningu fizycz-
nego, wydawanie czasopism, wydawanie książek, wydawa-
nie periodyków, wydawanie publikacji medycznych, usługi 
szkoleniowe w zakresie utrzymania dobrej kondycji fizycznej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, 44 usługi medyczne, usługi diagnostycz-
ne, usługi lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, 
usługi szpitali, klinik, sanatoriów, usługi fizjoterapeutyczne 
i fizykoterapeutyczne, usługi masażu, usługi opieki medycz-
nej, pielęgniarskiej, szkoła rodzenia, doradztwo dietetycz-
ne, usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne, usługi 
telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego i słu-
żącego ochronie zdrowia, usługi profilaktyki i leczenia oraz 
konsultacje we wszystkich specjalnościach medycznych, 
usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno- 
-rehabilitacyjnych, usługi w zakresie rehabilitacji medycznej, 
rehabilitacji funkcjonalnej, fizjoterapii, fizykoterapii, treningu 
medycznego, terapii manualnej, masażu, usługi pomocy 
medycznej, opieka zdrowotna, usługi telemedyczne, usługi 
doradcze w dziedzinie zdrowia, porady psychologiczne, pla-
cówki opieki pielęgniarskiej, usługi kosmetyczne, usługi tera-
pii dna miednicy, usługi opieki zdrowotnej, usługi w zakresie 
odnowy biologicznej, usługi położnicze, usługi szkoleniowe 
i doradcze w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego 
do odnowy biologicznej, fizjoterapii, fizykoterapii, doradz-

two w zakresie leczenia dolegliwości zdrowotnych, fizjote-
rapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaże, 
opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opraco-
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji ruchowej, 
organizowanie leczenia medycznego, poradnictwo psycho-
logiczne, poradnictwo medyczne, profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, rehabilitacja ruchowa, usługi elektrote-
rapii dla fizjoterapii, usługi dla poradnictwa medycznego, 
usługi w zakresie leczenia medycznego.

(210) 509080 (220) 2020 01 16
(731) SKOWRONEK WOJCIECH CITECH,  

Wysiołek Luborzycki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nestino

(531) 25.07.07, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, elemen-
tów konstrukcji budowlanych, materiałów instalacyjnych, 
materiałów służących do wykańczania wnętrz, sprzętu AGD, 
wyposażenia wnętrz, dekoracji wnętrz, mebli, gotowych 
projektów domów, usługi w zakresie reklamy, promocji 
i marketingu, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamo-
wych, organizacja targów, wystaw i pokazów reklamowych, 
reklama w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych doręczanie prospektów i pró-
bek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe, 
przygotowanie prospektów reklamowych, edycja tekstów, 
sondaże opinii, badanie rynku, organizacja produkcji audycji 
i filmów reklamowych dla radia, telewizji i filmu, uaktualnia-
nie ulotek reklamowych, opracowywanie, organizacja i reali-
zacja kampanii reklamowych, pośrednictwo w zakresie han-
dlu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
usługi handlowe w zakresie obrotu towarami przy pomocy 
przekazu elektronicznego i usługi promocyjno-marketingo-
we świadczone przy pomocy przekazu elektronicznego po-
średnictwo w zawieraniu kontraktów przy pomocy przekazu 
elektronicznego, usługi związane z inwentaryzacją, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności de-
veloperskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowla-
nego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyj-
nymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiek-
tów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, 
usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy 
obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali 
mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne 
oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i na-
wierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie 
wystroju wnętrz, sprzątanie I i czyszczenie obiektów, doradz-
two w zakresie usług budowlanych, instalacyjnych, wykoń-
czeniowych, doradztwo budowlane, 38 transmisja obrazu 
i dźwięku, utrzymywanie serwerów, obsługa portali interne-
towych, tworzenie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, 
rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali 
komputerowych i Internetu, pośrednictwo w zakresie prze-
syłania informacji, udostępnianie czasu dostępu do kompu-
terowych baz danych, udostępnianie forów internetowych  
on-line, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo-
wych, agencje informacyjne, kanały telekomunikacyjne dla 
usług związanych z telezakupami, usługi w zakresie wide-
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okonferencji, 41 usługi edukacyjne, organizowanie kursów, 
szkoleń, konferencji, pokazów, seminariów, publikacje elek-
troniczne on-line książek, instrukcji, materiałów szkolenio-
wych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, nagrywanie filmów na nośnikach elektro-
nicznych, produkcja filmów i programów radiowych, usługi 
biura tłumaczeń, 42 projektowanie techniczne, projekto-
wanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, 
projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg 
dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, 
projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne 
uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie 
budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, eks-
pertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, projekto-
wanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska 
kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa tech-
nicznego w tym w zakresie konstrukcji i wyposażenia budyn-
ków, usługi programowania w tym automatyki obiektów, 
tworzenie programów komputerowych, zarządzanie strona-
mi internetowymi (hosting), doradztwo w zakresie tworze-
nia, wdrażania i nadzoru systemów świadczenia usług inter-
netowych, projektowanie graficzne, tworzenie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie 
serwisów internetowych, web design, projektowanie stron 
korporacyjnych i wizerunkowych, doradztwo informatyczne 
w tym w zakresie integracji biznesowych za pomocą narzę-
dzi informatycznych, projektowanie i tworzenie platform 
integracji biznesowych, wdrażanie systemów zarządzania 
treścią działających w oparciu o autorskie oprogramowanie, 
testowanie materiałów na zlecenie, prace badawczo-rozwo-
jowe zakończone raportami.

(210) 509089 (220) 2020 01 16
(731) KUBIK ARTUR, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDARITET EKTE FAGFORENING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 45 usługi praw-
ne: usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, prywatne i społeczne usługi świadczone 
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób polegające na: audycie zgodności z prawem, 
audycie zgodności z przepisami, mediacji, pomocy w spra-
wach spornych, monitorowaniu prawnym, usługach adwo-
kackich, usługach prawnych w dziedzinie migracji, usługach 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 509163 (220) 2020 01 17
(731) MALAK MAREK ZPHU MAL-MET, Brzoza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAL-MET

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, nakrętki, sworznie 
i zamknięcia, z metalu, łączniki metalowe, śruby metalowe, 

wsporniki metalowe, stojaki metalowe, metalowe przedmio-
ty artystyczne (z metali nieszlachetnych), statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, przenośne konstrukcje metalowe, metalo-
we elementy mostów, rury metalowe, metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, sejfy, skrzynki na narzę-
dzia metalowe, 7 maszyny przemysłowe, części i podzespo-
ły do maszyn i urządzeń, maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, maszyny i urządzenia do wdmuchiwania 
światłowodów, części maszyn do wdmuchiwarek, maszyny 
i urządzenia do produkcji kabli, maszyny i urządzenia do in-
stalowania kabli, maszyny i urządzenia do produkcji rur, narzę-
dzia do wdmuchiwarek, kompresory, stojaki do podnoszenia, 
stoły podnośnikowe, stoły do maszyn, silniki, układy napędo-
we i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi ma-
szyn i silników, koła i układy gąsienicowe do maszyn, maszyny 
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obrób-
ki powierzchni, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane, 
maszyny dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, czę-
ści do wózków widłowych, narzędzia hydrauliczne, narzę-
dzia mechaniczne, 11 instalacje do oczyszczania, odsalania 
i uzdatniania wody, filtry do wody, filtry do basenów, filtry 
do stawów, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkaża-
nia, 12 motocykle, części i akcesoria do pojazdów lądowych, 
tarcze hamulcowe, przekładnie do pojazdów lądowych, zę-
bate przekładnie do pojazdów lądowych, łodzie, części i ak-
cesoria do pojazdów poruszających się po wodzie, 20 meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble na wymiar, 
lustra, ramy do obrazów, wieszaki meblowe, parawany, płyty 
dekoracyjne, karnisze do zasłon, wyroby stolarskie meblowe, 
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane 
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw 
sztucznych, towary meblowe, elementy meblowe i dekora-
cyjne z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości 
słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki mor-
skiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, 
drobne wyroby niemetalowe w szczególności lustra, ramki 
obrazów, szafki, wieszaki meblowe, karnisze do zasłon, nogi 
do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, elementy meblowe 
metalowe, dekoracje wiszące, płyty meblowe, 39 wynajem 
środków transportu, wynajem ciężarówek i przyczep, wyna-
jem przyczep kempingowych, wynajem łodzi, rejsy łodzią, 
rejsy łodziami wycieczkowymi, rejsy wędkarskie, 40 obróbka 
i przetwarzanie materiałów, obróbka skrawaniem części dla 
osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego], toczenie, 
frezowanie, szlifowanie, cięcie plazmowe.

(210) 509355 (220) 2020 01 23
(731) ZBORALSKA GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOMPAS SZTUKI
(510), (511) 41 usługi w zakresie informacji o imprezach roz-
rywkowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizo-
wanie i obsługa kongresów, usługi w zakresie impresariatu 
artystycznego, organizowanie wystaw z dziedziny sztuki, 
kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania imprez 
rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania przyjęć oko-
licznościowych, usługi w zakresie realizacji spektakli, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
książek, produkcja filmów.

(210) 509359 (220) 2020 01 23
(731) ZBORALSKA GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) KOMPAS MŁODEJ SZTUKI
(510), (511) 41 usługi w zakresie informacji o imprezach roz-
rywkowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizo-
wanie i obsługa kongresów, usługi w zakresie impresariatu 
artystycznego, organizowanie wystaw z dziedziny sztuki, 
kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania imprez 
rozrywkowych, usługi w zakresie organizowania przyjęć oko-
licznościowych, usługi w zakresie realizacji spektakli, publi-
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie 
książek, produkcja filmów.

(210) 509371 (220) 2020 01 23
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA INCO

(531) 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy ogrodnicze, 
nawozy do użyźniania gleby, aktywatory kompostu, obornik, 
organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], podłoża 
dla upraw bezglebowych [rolnictwo], preparaty do regulacji 
wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, pre-
paraty z mikroelementów dla roślin, środki do ochrony nasion, 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, detergenty stosowane 
w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do fungicy-
dów, olejów, paliwa, gleba do upraw, gips do stosowania jako 
nawóz, humus, pokrycia humusowe, konserwanty do stosowa-
nia w przemyśle farmaceutycznym, kultury mikroorganizmów 
inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty 
bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i wetery-
naryjnego, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom 
u roślin, preparaty chemiczne do zapobiegania pleśni, prepa-
raty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkani-
nach, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów 
przemysłowych, środki chemiczne do impregnacji materiałów 
tekstylnych, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, 
3 preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
środki do mycia, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, detergenty, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do mycia naczyń, 
mydła, krochmal, preparaty do kąpieli, kosmetyki, kosmetyki 
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki, szampony, 
płyny do pielęgnacji włosów, balsamy do celów kosmetycz-
nych, pomadki i błyszczki do ust, środki przeciwpotowe, anty-
septyczne, pasty i mleczka do obuwia, mebli i podłóg, kremy 
do butów, płyny do mycia szyb, podłóg, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do nabłyszczania liści, preparaty do nadawania 
połysku, antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
płyny po goleniu, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty 
odświeżające oddech do higieny osobistej, środki do czyszcze-
nia zębów, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki 
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki zmiękczające 
do tkanin, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki dla 
ludzi i zwierząt, maści do celów farmaceutycznych, preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, mineralne suplementy diety, antyseptyki, środki sanitarne 
do celów medycznych, owadobójcze szampony dla zwierząt, 

owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, środki odkażają-
ce, środki do zwalczania robactwa, preparaty przeciwpasożytni-
cze, środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki odstraszające 
insekty dla zwierząt, środki do tępienia szkodników, fungicydy, 
herbicydy, środki chwastobójcze, środki bakteriobójcze, środki 
dezynfekujące do celów higienicznych, środki dezynfekujące 
do toalet, antybakteryjne środki do mycia rąk, detergenty do ce-
lów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekują-
ce, mydła lecznicze, preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty 
chemiczne do leczenia chorób roślin, preparaty do sterylizacji 
gleby, 16 materiały introligatorskie, papier, wyroby z tych ma-
teriałów nie ujęte w innych klasach, druki, fotografie, materiały 
biurowe, publikacje drukowane, czasopisma, gazety, broszury, 
kartki pocztowe, katalogi, książki, zakładki do książek, notatniki, 
prospekty, kalendarze, obrusy papierowe, ulotki, pióra i długopi-
sy [artykuły biurowe], 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśnię-
tej, materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne, farby izo-
lacyjne, 20 wyroby z tworzyw sztucznych, butelki, niemetalowe 
korki do butelek, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub 
gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe 
kapsle do korkowania, niemetalowe nakrętki, pojemniki do pa-
kowania z tworzyw sztucznych, pudełka, kanisterki, etykiety 
z tworzyw sztucznych, 36 administrowanie nieruchomościami, 
zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa mająt-
ku nieruchomego, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, wynajem 
lokali użytkowych, wynajem nieruchomości.

(210) 509389 (220) 2020 01 24
(731) MURKRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Węgrzce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURKRAK

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 balustrady, baraki, barierki bezpieczeństwa 
na drogach, betonowe elementy budowlane, pustaki, nie-
metalowe materiały budowlane, 35 prowadzenie hurtowni 
i sklepów detalicznych z materiałami budowlanymi, 36 wy-
najem pomieszczeń biurowych, 37 wykonawstwo oraz kie-
rowanie i nadzorowanie robót wewnętrznych i zewnętrz-
nych: ogólno-budowlanych, konstrukcyjnych, instalatorstwa 
teletechnicznego, centralnego ogrzewania, wodno-kana-
lizacyjnych, gazowych, elektrycznych, dróg i mostów, sieci 
energetycznych, usługi sprzętem budowlanym, wynajem 
sprzętu budowlanego, inwestorstwo budowlane, zastępcze, 
40 usługi mechaniczno-ślusarskie, 42 projektowanie budow-
lane.

(210) 509403 (220) 2020 01 24
(731) Mixly s.r.o., Slaný, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chia Shake
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(531) 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, 29 napo-
je mleczne z przewagą mleka, 44 usługi doradcze w zakresie 
zdrowia.

(210) 509471 (220) 2020 01 27
(731) ZEJFER AGATA KOSMETOLOGIA 

INTERDYSCYPLINARNA, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGATA ZEJFER

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, płyny i żele 
kosmetyczne, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki 
do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji włosów, 
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i koloń-
skie, olejki eteryczne, dezodoranty i środki przeciw poce-
niu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielęgnacji 
i malowania ust, środki do opalania i chroniące przed pro-
mieniowaniem ultrafioletowym, środki do depilacji, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe, 
kosmetyki do stylizacji włosów, kosmetyki profesjonalne, 
5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, 
żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów 
medycznych, preparaty witaminowe, suplementy diety, 
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej 
i za pośrednictwem Internetu w branżach: kosmetyków, 
środków do pielęgnacji ciała i twarzy, artykułów dla higie-
ny, sprzętu kosmetycznego, sprzętu medycznego, inter-
netowe przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej 
na temat sprzedaży wysyłkowej towarów, reklamowanie 
towarów i usług oraz ich promocja na rzecz osób trzecich, 
41 usługi w zakresie prowadzenia i organizowania kur-
sów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, pracowni 
specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon-
kursów, edukacja w dziedzinie kosmetologii i kosmetyki, 
44 usługi w zakresie prowadzenia klinik kosmetycznych, 
usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, 
SPA, odnowa biologiczna, masaż, zabiegi kosmetyczne, 
usługi w zakresie higieny i urody, w tym usługi wizażu, in-
formacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stoso-
wania preparatów kosmetycznych, usługi medyczne, usłu-
gi kosmetyczne, konsultacje medyczne, usługi medyczne 
klinik zdrowia, chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosmetycz-
ne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo doty-
czące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, usługi doradcze dotyczące ko-
smetyków, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosme-
tycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, zabiegi 
terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, 
usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi pedicure i ma-
nicure, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w za-
kresie pielęgnacji włosów, usługi lecznicze związane z od-
rastaniem włosów, pielęgnacja urody, zabiegi pielęgnacji 
urody, usługi pielęgnacji paznokci, gabinety pielęgnacji 
skóry, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy.

(210) 509490 (220) 2020 01 27
(731) ZARZĄD NADBAŁTYCKICH INICJATYW 

KLASTROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NS KLASTER LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWY 

PÓŁNOC-POŁUDNIE

(531) 01.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie transpor-
tu i dostaw, badania rynku i badania marketingowe, badania 
dla celów działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w zarządzaniu 
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów 
handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji handlo-
wych związanych z przedsiębiorstwami, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, udostępnianie informacji bizneso-
wych dla przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama związana 
z transportem i dostawą, specjalistyczne doradztwo gospo-
darczo - handlowe w zakresie prowadzenia badań i prac roz-
wojowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transpor-
tu i dostaw.

(210) 509523 (220) 2020 01 28
(731) FAJFER-ŻACZEK BARBARA SPANIE NA SIANIE, 

Bestwina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spanie na sianie

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15, 03.01.08
(510), (511) 43 hotele dla zwierząt.

(210) 509546 (220) 2020 01 28
(731) STOWARZYSZENIE RUNAWAY POLSKI UCIEKINIER, 

Pępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI UCIEKINIER RUNAWAY
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 26.04.09
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zawodów 
lekkoatletycznych, rozrywka w formie zawodów lekkoatle-
tycznych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawo-
dów lekkoatletycznych, wypożyczanie sprzętu do użytku 
na imprezach lekkoatletycznych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatle-
tyczne oraz programy z nagrodami, zapewnianie obiektów 
treningowych do biegów z przeszkodami, organizowanie 
zawodów sportowych, prowadzenie zawodów sporto-
wych, szkolenia zawodników sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie 
zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie 
zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowa-
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
usługi sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, szko-
lenie sportowe, organizowanie konkursów sportowych, 
produkcja konkursów sportowych, rezerwowanie obiektów 
sportowych, informacje na temat sportu, organizowanie lo-
kalnych wydarzeń sportowych, usługi trenerskie w zakresie 
sportu, usługi rozrywkowe związane ze sportem, prowadze-
nie imprez sportowych na żywo, usługi w zakresie notowań 
wyników sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie 
imprez sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych 
za pomocą strony internetowej, organizowanie festynów 
w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach 
edukacyjnych, organizowanie festynów w celach rekreacyj-
nych, organizowanie festynów w celach kulturalnych, usługi 
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników 
(rozrywka), zapewnianie imprez rekreacyjnych, organizowa-
nie imprez rekreacyjnych, planowanie specjalnych imprez, 
produkcja imprez sportowych, sędziowanie na imprezach 
sportowych, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, re-
zerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, nauczanie, tre-
ning i instruktaż sportowy, doradztwo w zakresie treningu 
fizycznego, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, 
prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych.

(210) 509608 (220) 2020 01 29
(731) EL-TECH BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONTUROVNIA MAKIJAŻ PERMANENTNY

(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warszta-
tów, skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż, 
nauczanie i szkolenia, produkcja filmów szkoleniowych, or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów 
szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
prowadzenie seminariów szkoleniowych, szkolenia dla do-
rosłych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, zapewnia-
nie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie seminariów 

szkoleniowych on-line, przygotowanie prezentacji do celów 
szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, usługi edu-
kacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria eduka-
cyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół kosme-
tycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, nauczanie w zakre-
sie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, 
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenie w zakresie 
higieny, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, usługi 
z zakresu medycyny estetycznej, laserowe zabiegi kosme-
tyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie po-
rad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usłu-
gi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, 
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry, zabiegi depilacyjne, gabinety pielęgnacji skó-
ry, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób.

(210) 509614 (220) 2020 01 30
(731) YAVUZ KAMIL, Pęcice Małe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAT & DELI QUALITY & FRESH

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.04, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.13, 
26.05.18, 26.05.19, 03.04.13

(510), (511) 29 mięso wołowe, baranina, drób, mięso konser-
wowane, mięso liofilizowane, mięso solone, wyroby wędli-
niarskie, krokiety, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniacza-
ne, koncentraty, konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki 
ziemniaczane, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne, 
oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, 
przeciery z owoców i warzyw, bakalie, ryby, żywność z ryb, 
wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa 
suszone, konfitury, galaretki, kisiele, dżemy, powidła, sałatki 
owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzo-
ne w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki, hambur-
gery, hot-dogi, dania gotowe do spożycia na bazie mięsa, 
30 aromaty do żywności, pieczywo, mąka, cukier, chipsy 
zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, gofry, kanapki, 
kukurydza prażona, lody, desery lodowe, makarony, spa-
ghetti, pizze, wyroby cukiernicze, ciastka, ciasta, cukierki, 
preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki, 
pieczywo, pieczywo zamrożone, mrożone produkty na ba-
zie mąki, kawa, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, 
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miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe, 
paszteciki, suchary, sorbety, 32 wody gazowane, wody sto-
łowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki 
owocowe i warzywne, piwo, esencje do produkcji napojów, 
35 pokazy towarów, promocja sprzedaży, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowych Internetu, sprzedaż detalicz-
na i hurtowa produktów żywnościowych za pośrednictwem 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama ra-
diowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, projektowanie wystaw sklepowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń i materiałów reklamowych, pośrednictwo w za-
kresie kojarzenia kontrahentów, badania rynku, organizowa-
nie i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji, prowadzenie przedstawicielstw 
firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie sklepów wielko-
powierzchniowych z artykułami spożywczymi.

(210) 509636 (220) 2020 01 31
(731) IMPERO BOCHEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWŁOKA NANO GLASS NEW TECHNOLOGY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 01.01.02
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, kabiny kąpielowe, kabiny 
natryskowe, obudowy (kabiny do wanien), parawany nawan-
nowe, umywalki łazienkowe, osprzęt do celów sanitarnych, 
35 usługi w zakresie sprzedaży umywalek i kabin natrysko-
wych, usługi w zakresie sprzedaży kabin kąpielowych nieme-
talowych, usługi w zakresie sprzedaży kabin prysznicowych, 
obudowy (kabiny do wanien), parawanów nawannowych, 
umywalek łazienkowych, osprzętu do celów sanitarnych, 
usługi konsultacyjne, doradcze, informacyjne w zakresie wy-
boru nabywanych towarów, 37 usługi konserwacji i napraw 
sprzętu oraz urządzeń sanitarnych, instalowanie urządzeń 
sanitarnych, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie kon-
serwacji, napraw i instalacji sprzętu i urządzeń sanitarnych.

(210) 509638 (220) 2020 01 31
(731) JAŁTUSZEWSKI MAREK, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buon Giorno caffe

(531) 29.01.02, 27.05.01, 01.03.15, 01.03.02, 05.07.27
(510), (511) 30 kawa.

(210) 509650 (220) 2020 01 31
(731) HOTEL SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dźwirzyno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SENATOR HOTEL

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 43 hotele, restauracje, domy turystyczne.

(210) 509675 (220) 2020 01 30
(731) KACIEJA KRYSTIAN VIDEO PAKA, Białków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNIANYSKLEP.PL

(531) 06.19.16, 27.05.01, 26.04.04, 05.01.10, 26.11.01, 29.01.06
(510), (511) 16 karton opakowaniowy, opakowania kartono-
we, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, pudełka 
do przechowywania fotografii, materiały do opakowywania, 
materiały opakowaniowe wykonane z tektury, wizytówki, 
20 pudełka drewniane, pudełka do przechowywania [drew-
no], drewniane szyldy, szyldy reklamowe z drewna, tabliczki 
wykonane z drewna, ozdoby ścienne z drewna, drewniane 
uchwyty do szyldów, ozdobne modele wykonane z drew-
na, ozdobne rzeźby wykonane z drewna, wyroby artystycz-
ne wykonane z drewna, dekoracje ścienne 3D wykonane 
z drewna, pojemniki w formie pudełek wykonanych z drew-
na, ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób 
na drzewka, 26 sznurki do ozdabiania, wstążki, wstążki 
ozdobne, tekstylne wstążki ozdobne, wstążki do pakowania, 
wstążki do pakowania prezentów.

(210) 509676 (220) 2020 01 30
(731) GURCZYŃSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-

-USŁUGOWE IMET, Wichowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów: narzędzia elektryczne, narzędzia mecha-
niczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, 
elektryczne narzędzia ręczne, elektryczne narzędzia ogrod-
nicze, narzędzia napędzane silnikowo, mechaniczne narzę-
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dzia rolnicze, narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, 
narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręcz-
ne, instalacje elektryczne, instalacje do obróbki przemysło-
wej, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do chłodzenia 
i zamrażania, instalacje do ogrzewania, instalacje do wen-
tylacji, instalacje do klimatyzacji, instalacje do oczyszczania 
powietrza, instalacje do uzdatniania powietrza, instalacje 
do suszenia, instalacje sanitarne i łazienkowe, okucia metalo-
we, zamki metalowe, klamki, rowery, akcesoria do rowerów, 
artykuły bhp, środki ochrony roślin.

(210) 509677 (220) 2020 01 30
(731) ZWIERZYŃSKI JÓZEF TECHNORAMA.PL, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Megateo EXPO machines & tools on-line

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, mo-
nitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, promo-
wanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przy-
gotowywanie reklam, pozyskiwanie umów na rzecz osób 
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone 
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użyt-
kowników uprzywilejowanych, administrowanie programa-
mi motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów 
i usług dla osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów dru-
kowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punk-
tów premiowych za używanie kart kredytowych, reklama 
i usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy, usługi do-
radcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące 
reklamy, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamo-
we i promocyjne, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy 
danych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji to-
warów, udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach inter-
netowych, reklama towarów i usług sprzedawców on-line 
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwa-
nia, udostępnianie on-line przewodników reklamowych 
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel on-line w Internecie, reklamowanie samochodów 
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, reklamy on-line, 
usługi przetwarzania danych on-line, publikowanie materia-
łów reklamowych on-line, świadczenie usług porównania 
cen on-line, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi rekla-
mowe i marketingowe on-line, usługi przetwarzania danych 

w trybie on-line, świadczenie usług w zakresie katalogów 
informacji handlowych on-line, organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunika-
cyjnej on-line w Internecie, doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, badania i analizy rynkowe, anali-
zy badań rynkowych, skomputeryzowane badania rynkowe, 
gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, inter-
pretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku 
do celów reklamowych, usługi w zakresie badania rynku, 
udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, pre-
zentacje towarów i usług, notowania cenowe towarów lub 
usług, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, marketing towarów 
i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w Internecie, promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni rekla-
mowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę.

(210) 509678 (220) 2020 01 30
(731) MĄCZKOWIAK AGNIESZKA VIOLETTA MONSERWIS 

CATERING, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) Marago Fit
(510), (511) 43 usługi w zakresie gotowania posiłków, przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, dostarczanie posiłków do bezpo-
średniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie 
posiłków i napojów, udzielanie informacji związanych z przy-
gotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi cateringu zewnętrznego, usługi do-
radcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i na-
poje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
usługi kateringowe dla szkół.

(210) 509680 (220) 2020 01 30
(731) MĄCZKOWIAK AGNIESZKA VIOLETTA MONSERWIS 

CATERING, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marago Fit catering dietetyczny

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14, 11.01.02, 11.01.04, 27.05.04
(510), (511) 43 usługi w zakresie gotowania posiłków, przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, dostarczanie posiłków do bezpo-
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średniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie 
posiłków i napojów, udzielanie informacji związanych z przy-
gotowywaniem żywności i napojów, usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi cateringu zewnętrznego, usługi do-
radcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i na-
poje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
usługi kateringowe dla szkół.

(210) 509692 (220) 2020 01 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 

PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA-KRAKÓW 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) CHEMOBUDOWA
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposaże-
nia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, za-
rządzanie hotelami, promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie 
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowa-
nie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomo-
ści, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieru-
chomością, usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, wy-
najmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
nieruchomości i majątku, administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie 
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizo-
wanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie 
ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie wy-
najmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
pomoc w zakupie nieruchomości, usługi powiernicze w za-
kresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, wynajem sal wy-
stawowych, usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, zarządzanie gruntami, zarządza-
nie domami, zarządzanie budynkami, 37 budownictwo, bu-
dowa fabryk, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, 
konsultacje budowlane, montaż drzwi i okien, murarstwo, 
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi 
doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wyna-
jem sprzętu budowlanego, budownictwo mieszkaniowe, in-

stalowanie stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targo-
wych, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa 
budynków edukacyjnych, budowa budynków instytucjonal-
nych, budowa basenów, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
budowa budynków służby zdrowia, budowa budynków wie-
lorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów 
na zamówienie, budowa instalacji wodociągowych, budowa 
infrastruktury łącznościowej, budowa infrastruktury, budowa 
i ustawianie stoisk, podiów i budek wystawowych, budowa 
i naprawa magazynów, budowa hal sportowych, budowa 
galerii, budowa fundamentów budynków, budowa funda-
mentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa 
fabryk na zamówienie, budowa nieruchomości [budow-
nictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa lokali socjalnych, bu-
dowa kompleksów biznesowych, budowa pływalni, budo-
wa obiektów publicznych, budowa obiektów medycznych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, budowa szpitali, budowa szkół, bu-
dowa stoisk wystawowych, budowa stoisk na targach han-
dlowych i wystawach, budowa sklepów, budowanie nieru-
chomości, usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi do-
radcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w za-
kresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowla-
ne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie 
centrów handlowych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowla-
nymi na terenie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod 
zabudowę, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, edukacja 
zawodowa, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-
-how [szkolenia], sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifi-
kowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
42 badania w dziedzinie budownictwa, pomiary geodezyj-
ne, projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, 
usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsul-
tacyjne dotyczące architektury, planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania osiedli 
mieszkaniowych, analizy wykonalności projektu, doradztwo 
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w za-
kresie projektów technologicznych, oceny techniczne zwią-
zane z projektowaniem, profesjonalne doradztwo dotyczące 
projektowania wnętrz, planowanie przestrzenne [projekto-
wanie] wnętrz, planowanie projektu, planowanie i projekto-
wanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, planowanie 
i projektowanie obiektów sportowych, planowanie [projek-
towanie] sklepów, planowanie [projektowanie] budynków, 
planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, 
projektowanie domów, projektowanie budynków przemy-
słowych, projektowanie centrów handlowych, projektowa-
nie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie budynków 
o kontrolowanym środowisku, projektowanie budynków, 
projektowanie budowlane, projektowanie hoteli, projekto-
wanie systemów inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania konstrukcji, usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków prze-
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mysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia obiektów biurowych, usługi doradcze w zakresie projek-
towania, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, 
usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, 
usługi projektowania architektonicznego, usługi planowania 
[projektowania] szpitali, usługi planowania [projektowania] 
biur, usługi planowania [projektowania] hoteli, usługi projek-
towania dotyczące architektury, usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, usługi projektowania wspomaganego 
komputerowo w zakresie projektów budowlanych, usłu-
gi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania 
w zakresie wystaw, usługi w zakresie projektowania wnętrz 
oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi 
w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, 
usługi w zakresie projektowania budynków, usługi w zakresie 
architektury i projektowania wnętrz, 43 domy turystyczne, 
motele, pensjonaty, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, 
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, zapewnianie czasowego wynajmu 
powierzchni biurowej.

(210) 509697 (220) 2020 01 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 

PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA-KRAKÓW 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) CHEMOBUDOWA KRAKÓW
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposaże-
nia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, za-
rządzanie hotelami, promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 administrowanie 
domami czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowa-
nie finansowania projektów budowlanych, organizowanie 
wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, 
wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nierucho-
mością, usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
nieruchomości i majątku, administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie 
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizo-
wanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie 
ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie wy-
najmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
pomoc w zakupie nieruchomości, usługi powiernicze w za-
kresie nieruchomości, usługi nabywania gruntu, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, wynajem sal wy-
stawowych, usługi związane ze współwłasnością nierucho-
mości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościa-

mi związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomo-
ściami, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, zarządzanie gruntami, zarządza-
nie domami, zarządzanie budynkami, 37 budownictwo, bu-
dowa fabryk, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, 
konsultacje budowlane, montaż drzwi i okien, murarstwo, 
nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi 
doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wyna-
jem sprzętu budowlanego, budownictwo mieszkaniowe, in-
stalowanie stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targo-
wych, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa 
budynków edukacyjnych, budowa budynków instytucjonal-
nych, budowa basenów, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa 
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 
budowa budynków służby zdrowia, budowa budynków wie-
lorodzinnych, budowa części budynków, budowa domów 
na zamówienie, budowa instalacji wodociągowych, budowa 
infrastruktury łącznościowej, budowa infrastruktury, budowa 
i ustawianie stoisk, podiów i budek wystawowych, budowa 
i naprawa magazynów, budowa hal sportowych, budowa 
galerii, budowa fundamentów budynków, budowa funda-
mentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, budowa 
fabryk na zamówienie, budowa nieruchomości [budow-
nictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, budowa lokali socjalnych, bu-
dowa kompleksów biznesowych, budowa pływalni, budo-
wa obiektów publicznych, budowa obiektów medycznych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, budowa szpitali, budowa szkół, bu-
dowa stoisk wystawowych, budowa stoisk na targach han-
dlowych i wystawach, budowa sklepów, budowanie nieru-
chomości, usługi generalnych wykonawców budowlanych, 
usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi do-
radcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w za-
kresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowla-
ne, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie 
centrów handlowych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie 
konstruowania budynków, zarządzanie projektami budowla-
nymi na terenie budowy, zagospodarowywanie gruntu pod 
zabudowę, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, edukacja 
zawodowa, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie  
know-how [szkolenia], sprawdziany edukacyjne, usługi prze-
kwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapew-
niane przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], 42 badania w dziedzinie budownictwa, pomia-
ry geodezyjne, projektowanie budowlane, projektowanie 
urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie 
planowania osiedli mieszkaniowych, analizy wykonalności 
projektu, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyj-
nego, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, 
oceny techniczne związane z projektowaniem, profesjonal-
ne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowanie projektu, 
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planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży 
detalicznej, planowanie i projektowanie obiektów sporto-
wych, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie 
[projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] biu-
rowców wielopiętrowych, projektowanie domów, projekto-
wanie budynków przemysłowych, projektowanie centrów 
handlowych, projektowanie budynków opieki zdrowotnej, 
projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, 
projektowanie budynków, projektowanie budowlane, pro-
jektowanie hoteli, projektowanie systemów inżynierii bu-
dowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania kon-
strukcji, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków przemysłowych, usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 
usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze 
w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, usługi projektowania architek-
tonicznego dotyczące wystaw, usługi projektowania archi-
tektonicznego, usługi planowania [projektowania] szpitali, 
usługi planowania [projektowania] biur, usługi planowania 
[projektowania] hoteli, usługi projektowania dotyczące ar-
chitektury, usługi projektowe związane z nieruchomościami, 
usługi projektowania wspomaganego komputerowo w za-
kresie projektów budowlanych, usługi projektowania wnętrz 
budynków, usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne 
i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania 
układu pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie projek-
towania budynków, usługi w zakresie architektury i projek-
towania wnętrz, 43 domy turystyczne, motele, pensjonaty, 
usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal 
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni 
biurowej.

(210) 509700 (220) 2020 01 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 

PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA-KRAKÓW 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH

(531) 29.01.04, 27.05.01, 07.01.08
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie hotelami, promowanie i prze-
prowadzanie targów handlowych, zarządzanie mieszka-
niami, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje 
nieruchomości, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowa-

nia [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, usługi wy-
najmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie osiedli mieszkaniowych, wynajmowanie po-
wierzchni w centrach handlowych, wynajem nierucho-
mości i majątku, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
finansowanie projektów deweloperskich, organizowanie 
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organi-
zowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizo-
wanie ograniczonej własności nieruchomości, organizo-
wanie wynajmu mieszkań, pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi nabywania 
gruntu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
wynajem sal wystawowych, usługi związane ze współwła-
snością nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieru-
chomym, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządza-
nia nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, zarządzanie 
lokalami niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem nieru-
chomości, zarządzanie gruntami, zarządzanie domami, za-
rządzanie budynkami, 37 budownictwo, budowa fabryk, 
instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsul-
tacje budowlane, montaż drzwi i okien, murarstwo, nadzór 
budowlany, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi do-
radztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem 
sprzętu budowlanego, budownictwo mieszkaniowe, insta-
lowanie stoisk targowych, budowa stoisk i sklepów targo-
wych, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budo-
wa budynków edukacyjnych, budowa budynków instytu-
cjonalnych, budowa basenów, budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówie-
nie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, 
budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie 
wakacyjne, budowa budynków służby zdrowia, budowa 
budynków wielorodzinnych, budowa części budynków, 
budowa domów na zamówienie, budowa instalacji wodo-
ciągowych, budowa infrastruktury łącznościowej, budowa 
infrastruktury, budowa i ustawianie stoisk, podiów i budek 
wystawowych, budowa i naprawa magazynów, budowa 
hal sportowych, budowa galerii, budowa fundamentów 
budynków, budowa fundamentów dla konstrukcji inżynie-
rii wodno-lądowej, budowa fabryk na zamówienie, budo-
wa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomo-
ści komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa lokali socjalnych, budowa kompleksów bizneso-
wych, budowa pływalni, budowa obiektów publicznych, 
budowa obiektów medycznych, budowa nieruchomości 
przemysłowych, budowa obiektów do celów rekreacyj-
nych, budowa szpitali, budowa szkół, budowa stoisk wy-
stawowych, budowa stoisk na targach handlowych i wy-
stawach, budowa sklepów, budowanie nieruchomości, 
usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi 
doradcze związane z wyburzaniem budynków, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
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doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi do-
radcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, 
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi 
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi 
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemy-
słu, usługi budowlane, wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, wznoszenie centrów handlowych, wznoszenie 
obszarów mieszkalnych, zarządzanie projektami na miej-
scu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarzą-
dzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zago-
spodarowywanie gruntu pod zabudowę, 41 doradztwo 
zawodowe, edukacja, edukacja zawodowa, kształcenie 
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 
sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawo-
dowego, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 ba-
dania w dziedzinie budownictwa, pomiary geodezyjne, 
projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, 
usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsul-
tacyjne dotyczące architektury, planowanie i projektowa-
nie osiedli mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania 
osiedli mieszkaniowych, analizy wykonalności projektu, 
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, 
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, oce-
ny techniczne związane z projektowaniem, profesjonalne 
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, planowanie 
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, planowanie projek-
tu, planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży 
detalicznej, planowanie i projektowanie obiektów sporto-
wych, planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie 
[projektowanie] budynków, planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, projektowanie domów, pro-
jektowanie budynków przemysłowych, projektowanie 
centrów handlowych, projektowanie budynków opieki 
zdrowotnej, projektowanie budynków o kontrolowanym 
środowisku, projektowanie budynków, projektowanie bu-
dowlane, projektowanie hoteli, projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie pro-
jektowania konstrukcji, usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków komercyjnych, usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania budynków przemysło-
wych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
obiektów biurowych, usługi doradcze w zakresie projekto-
wania, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, 
usługi projektowania architektonicznego dotyczące wy-
staw, usługi projektowania architektonicznego, usługi pla-
nowania [projektowania] szpitali, usługi planowania [pro-
jektowania] biur, usługi planowania [projektowania] hoteli, 
usługi projektowania dotyczące architektury, usługi pro-
jektowe związane z nieruchomościami, usługi projektowa-
nia wspomaganego komputerowo w zakresie projektów 
budowlanych, usługi projektowania wnętrz budynków, 
usługi projektowania w zakresie wystaw, usługi w zakresie 
projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze 
w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania układu 
pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie projektowania 
budynków, usługi w zakresie architektury i projektowania 
wnętrz, 43 domy turystyczne, motele, pensjonaty, usługi 
hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na ze-
brania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej.

(210) 509701 (220) 2020 01 31
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 

PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA-KRAKÓW 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.04.09
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biuro-
wego, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, promowanie i przeprowadza-
nie targów handlowych, 36 organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, wynajem 
powierzchni wystawowej, zarządzanie nieruchomością, wy-
najmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem 
nieruchomości i majątku, administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, wynajem sal wystawowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu 
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarzą-
dzania majątkiem i nieruchomościami, zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarzą-
dzanie budynkami.

(210) 509713 (220) 2020 02 03
(731) INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.03
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, auto-
maty biletowe, kodowane karty magnetyczne, karty z mikro 
chipami, karty zawierające mikroprocesory, karty drukowane 
[kodowane], identyfikacyjne karty elektroniczne, 39 organiza-
cja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośred-
nictwem aplikacji, rezerwacja i sprzedaż biletów, informacja 
o transporcie, dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich po-
siadaczom podróży, zarządzanie ruchem pojazdów dzięki 
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zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, or-
ganizowanie transportu pasażerskiego pociągami, rezerwacja 
biletów na podróż pociągiem, rezerwacja biletów kolejowych, 
organizowanie transportu kolejowego pasażerów, rezerwacja 
miejsc na transport kolejowy, organizowanie biletów lotniczych, 
biletów rejsowych i biletów kolejowych, usługi w zakresie do-
starczania informacji dotyczących transportu kolejowego.

(210) 509733 (220) 2020 02 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP GUM

(531) 01.01.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, jogurty mrożone (jako lody), lody sor-
betowe, desery z udziałem lodów, galaretki owocowe (jako 
słodycze), ciastka, jadalne ozdoby do ciast I lodów, wyroby 
cukiernicze.

(210) 509735 (220) 2020 02 03
(731) HNAT ELŻBIETA JOLASH, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the lashbook

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały 
szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, książki edu-
kacyjne, książki informacyjne, poradniki [podręczniki], książ-
ki z grafiką, 41 publikowanie elektroniczne, publikowanie 
tekstów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie 
czasopism internetowych, publikowanie książek, czasopism, 
publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, pu-
blikowanie książek i recenzji, publikowanie przewodników 
edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie druków w for-
mie elektronicznej, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elek-
tronicznej w Internecie, szkolenie w zakresie kosmetyki i uro-
dy, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, 44 doradztwo dotyczące urody, doradztwo w zakre-
sie urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody.

(210) 509750 (220) 2020 02 03
(731) PERSONAL PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Skillers Academy
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, ana-
liza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów 
marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizy 

w zakresie reklamy, badania rynku i badania marketingowe, 
badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania 
w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, kampanie marketingowe, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, marketing ukierunkowany, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń marketingowych, planowanie strategii marke-
tingowych, pomoc w zakresie marketingu, pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public 
relations, profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, przygotowywanie kampanii 
reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, 
publikowanie materiałów reklamowych, reklama on-line 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, re-
klama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, mar-
ketingu i publicity, umieszczanie reklam, usługi komunikacji 
korporacyjnej, usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamo-
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 
marki, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi 
relacji z mediami, usługi rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promo-
cyjnych i służących do prezentacji marketingowych.

(210) 509781 (220) 2020 02 03
(731) WARZOCHA HUBERT, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) FRISPOO
(510), (511) 44 hodowla psów.

(210) 509786 (220) 2020 02 03
(731) PERSONAL PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Skillers
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, ana-
liza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów 
marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizy 
w zakresie reklamy, badania rynku i badania marketingowe, 
badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania 
w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, kampanie marketingowe, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, marketing ukierunkowany, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
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cowywanie kampanii promocyjnych, organizacja i przepro-
wadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadza-
nie wydarzeń marketingowych, planowanie strategii marke-
tingowych, pomoc w zakresie marketingu, pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public 
relations, profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, przygotowywanie kampanii 
reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, 
publikowanie materiałów reklamowych, reklama on-line 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, re-
klama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, mar-
ketingu i publicity, umieszczanie reklam, usługi komunikacji 
korporacyjnej, usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamo-
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 
marki, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi 
relacji z mediami, usługi rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promo-
cyjnych i służących do prezentacji marketingowych.

(210) 509795 (220) 2020 02 03
(731) POLCALC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki 
odkażające.

(210) 509798 (220) 2020 02 03
(731) NOWAK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Mańka Café

(531) 02.03.01, 02.03.23, 05.05.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, 
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, kawiarnie, 
lodziarnie, cukiernie, catering i obsługa przyjęć, usługi baro-
we, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywa-
niem dań, żywności i napojów na zamówienie oraz ich do-
stawa.

(210) 509801 (220) 2020 02 03
(731) MAISIUK DARYA SZCZĘŚLIWY LIS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eklerownia

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
eklery.

(210) 509820 (220) 2020 02 04
(731) PALACZ ANDRZEJ SPORT MASTERS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MFE masters fight equipment

(531) 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski ochronne używane w sportach walki, 
ochraniacze używane w sportach, 25 odzież sportowa uży-
wana w sportach walki, obuwie używane w sportach walki, 
28 artykuły sportowe przeznaczone do sportów walki takie 
jak: rękawice bokserskie, tarcze treningowe, packi do kop-
nięć, worki treningowe, piłki i gruszki treningowe, stojaki 
na worki treningowe, wieszaki, haki i przeguby na worki tre-
ningowe, platformy bokserskie, ringi bokserskie.

(210) 509842 (220) 2020 02 04
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) TREHALIN DUO
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widze-
nie, krople nawilżające do oczu.

(210) 509843 (220) 2020 02 04
(731) GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFA

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe, pasty 
warzywne, 30 bajgle, bułeczki słodkie, chleb, bułki, ciastka, 
croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], czekolada, desery 
czekoladowe, kanapki, kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
muesli, musy, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, napoje na bazie kawy, napoje na ba-
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zie substytutów kawy, napoje na bazie czekolady, napoje 
na bazie kakao, pieczywo owocowe, słodkie bułeczki, słodkie 
polewy i nadzienia, tosty, wrapy, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, placki, naleśniki, napoje bezalkoholowe, 
43 kawiarnie, restauracje, bary, oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów, serwo-
wanie jedzenia i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
usługi barów i restauracji, usługi kateringowe, usługi kawiar-
ni, usługi barów i restauracji, usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 509869 (220) 2020 02 05
(731) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Polanica-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Bukowy Park
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210) 509872 (220) 2020 02 05
(731) CZASNOWSKI MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsztat FRYZUR MĘSKICH

(531) 10.05.06, 10.05.08, 10.05.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi.

(210) 509878 (220) 2020 02 05
(731) CZASNOWSKI MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsztat FRYZUR MĘSKICH

(531) 10.05.04, 10.05.06, 10.05.08, 10.05.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi.

(210) 509883 (220) 2020 02 05
(731) NCK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NCK GRUPA www.nckgrupa.pl OGÓLNOPOLSKIE 

POGOTOWIE TECHNICZNE

(531) 26.11.06, 26.13.25, 26.13.99, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, obsługa administra-
cyjna firm na zlecenie, 37 instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, in-
stalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
38 telekomunikacja.

(210) 509893 (220) 2020 02 11
(731) SUKIENNIK ŁUKASZ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMBOX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 telewizja kablowa nadająca informacje.

(210) 509976 (220) 2020 02 07
(731) NOWAK BOGUSŁAWA, NOWAK ZBIGNIEW PAOLA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE, Radom

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORELLA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska: sukienki, bluzki, spódnice, 
spodnie.

(210) 509993 (220) 2020 02 09
(731) LOS HERMANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H LOS HERMANOS Del Amor el Gusto

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 29 dania gotowe przygotowane w oparciu 
o mięsa, drób, ryby i owoce morza, placki ziemniaczane, 
30 pizza, w tym pizza mrożona, placki, wyroby na bazie zbóż, 
wyroby piekarnicze i cukiernicze, makarony spożywcze, spa-
ghetti, tortille, gotowe potrawy na bazie makaronu, spody 
do pizzy, mąka i produkty zbożowe, hot-dogi, kanapki, tosty, 
zapiekanki, naleśniki, mieszanki na naleśniki, pierogi, w tym 
pierogi włoskie z nadzieniem, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, towary mrożone: pizza, 
w tym pizza mrożona, placki, wyroby na bazie zbóż, wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, makarony spożywcze, spaghetti, 
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tortille, gotowe potrawy na bazie makaronu, spody do pizzy, 
mąka i produkty zbożowe, hot-dogi, kanapki, tosty, zapiekan-
ki, naleśniki, mieszanki na naleśniki, pierogi, w tym pierogi 
włoskie z nadzieniem, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż.

(210) 510013 (220) 2020 02 10
(731) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(540) (znak słowny)
(540) N.ICE CARMEL NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, 
szerbety, konfekcja lodowa.

(210) 510024 (220) 2020 02 10
(731) COFFEE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.03, 29.01.03
(510), (511) 16 opakowania na żywność, opakowania z two-
rzyw sztucznych, 17 tworzywa sztuczne z odzysku, folie 
z tworzyw sztucznych.

(210) 510029 (220) 2020 02 10
(731) STEFAŃCZYK SYLWIA, STEFAŃCZYK KRZYSZTOF 

PTYSIOWE PRZEDSZKOLE SPÓŁKA CYWILNA, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ptysiowe przedszkole

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 przedszkola, usługi klubowe dotyczące roz-
rywki lub nauczania, usługi w zakresie oświaty- nauczanie, 
43 żłobki dla dzieci.

(210) 510067 (220) 2020 02 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dada & rodzina

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery 
informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, 
albumy, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominko-
we, bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, druko-
wane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, 
gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upo-
minkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały 
drukowane, naklejki, periodyki, prospekty, publikacje druko-
wane, publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, repre-
zentacje graficzne, skoroszyty, ulotki, reklamy drukowane, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośred-
nictwo handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, kampanie marketingowe, usługi w zakresie 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej.

(210) 510069 (220) 2020 02 11
(731) LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec
(540) (znak słowny)
(540) Maxima Eko
(510), (511) 27 wykładziny podłogowe z tworzyw sztucz-
nych.

(210) 510080 (220) 2020 02 11
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) dada club
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie interaktywne, oprogramowanie edukacyjne, aplikacje 
mobilne, programy komputerowe, elektroniczne publikacje 
oraz audio, wideo i inne dane, wszystkie do odczytu lub 
pobrania z sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczne 
urządzenia rozrywkowe, elektroniczne urządzenia eduka-
cyjne i dydaktyczne, elektroniczne systemy multimedialne, 
16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informa-
cyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, albumy, 
plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony 
wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane ma-
teriały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, 
kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, 
katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowa-
ne, naklejki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, pu-
blikacje reklamowe, publikacje promocyjne, reprezentacje 
graficzne, skoroszyty, ulotki, reklamy drukowane, 35 usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo 
handlowe, promocja sprzedaży, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promo-
cyjnych, kampanie marketingowe, usługi w zakresie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej, 38 łączność 
poprzez i/lub pomiędzy komputerami i terminalami kompu-
terowymi, komunikacja przez Internet, mianowicie przesyła-
nie danych przez Internet, przesyłanie informacji za pomo-
cą transmisji danych, nadawanie programów telewizyjnych 
drogą kablową i satelitarną oraz telewizja interaktywna, prze-
syłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych 
do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony III gene-
racji, laptopy, pagery, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, dostarczanie powiadomień pocztą elektro-
niczną za pośrednictwem Internetu, dostarczanie wiadomo-
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ści droga elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych 
w drodze transmisji elektronicznej, dostęp do treści, stron 
internetowych i portali, elektroniczna transmisja i retransmi-
sja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, 
41 usługi szkoleniowe i rozrywkowa, usługi wydawnicze, 
organizowanie konkursów i gier publikacje elektroniczne  
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line pe-
riodyków i książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, informacja dotycząca edukacji udzielana 
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi 
rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej 
bazy danych lub z Internetu.

(210) 510463 (220) 2020 02 21
(731) CAFE ROBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAFE ROBERTO SMAKI DZIECIŃSTWA

(531) 01.15.11, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.02, 26.03.05, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), 
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku, 
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mro-
żone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, 
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie 
czekolady, herbaty, kakao lub kawy, 43 prowadzenie barów 
szybkiej obsługi, kafeterii, usługi gastronomiczne - prowa-
dzenie kawiarni restauracji, usługi w postaci serwowania 
posiłków na wynos, restauracje samoobsługowe, usługi 
w postaci gastronomicznej obsługi przyjęć rodzinnych, oko-
licznościowych, konferencji, sympozjów, zaplecza stoisk tar-
gowych.

(210) 510478 (220) 2020 02 21
(731) CAFE ROBERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBERTO SMAKI DZIECIŃSTWA

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.02, 26.03.05
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodo-
we, rolady lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), 
lody sorbetowe, desery z udziałem lodów, lody w proszku, 
galaretki owocowe (jako słodycze), ciasta, ciastka, ciasta mro-

żone, jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze, 
sosy do deserów w tym do lodów, napoje mrożone na bazie 
czekolady, herbaty, kakao lub kawy, 43 prowadzenie barów 
szybkiej obsługi, kafeterii, usługi gastronomiczne - prowa-
dzenie kawiarni restauracji, usługi w postaci serwowania 
posiłków na wynos, restauracje samoobsługowe, usługi 
w postaci gastronomicznej obsługi przyjęć rodzinnych, oko-
licznościowych, konferencji, sympozjów, zaplecza stoisk tar-
gowych.

(210) 510498 (220) 2020 02 21
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) 4Move Stacja Nawadniania
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne.

(210) 510499 (220) 2020 02 21
(731) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.07, 24.17.02, 02.09.01
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 
papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.

(210) 510502 (220) 2020 02 21
(731) SUŁKOWSKI MAREK FIRMA HANDLOWO- 

-PRODUKCYJNA SU-MA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SU-MA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 25.05.01, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 11 lampy wiszące, stojące lampy, lampy LED, 
lampy stojące, lampy elektryczne, lampy ścienne, lampy 
oświetleniowe, sufitowe lampy wiszące, lampy (urządzenia 
oświetleniowe), klosze kuliste do lamp, lampy elektryczne 
do oświetlenia zewnętrznego, lampy kierujące światło ku gó-
rze, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie zewnętrzne, oświe-
tlenie solarne, oświetlenie elektryczne, oświetlenie ścienne, 
oświetlenie sufitowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
oświetleniowe oprawy, urządzenia oświetleniowe, oprawy 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe sufitowe, oprawy 
oświetleniowe LED, przemysłowe oprawy oświetleniowe, 
elektryczne oprawy oświetleniowe, kinkiety [osprzęt oświe-
tlenia elektrycznego], oświetlenie sufitowe typu downlight, 
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lampy do celów oświetleniowych, oświetlenie do montażu 
na ścianie, urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecz-
nymi, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, pro-
wadzenie sklepu internetowego w związku z oświetleniem.

(210) 510532 (220) 2020 02 23
(731) KUŁACH DAWID TATRAFLOR & DECO, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tatraflor

(531) 06.01.02, 06.01.04, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 21 doniczki na kwiaty, pojemniki na kwiaty, miski 
na kwiaty, kosze na kwiaty, wazony na kwiaty, stojaki na kwia-
ty, strzykawki do kwiatów, podpórki, uchwyty do kwiatów 
i roślin do układania kwiatów, misy na dekoracje kwiatowe, 
uchwyty na doniczki na kwiaty, wsporniki do podtrzymy-
wania kwiatów i roślin doniczkowych, podstawki pod do-
niczki na kwiaty, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 
26 kwiaty sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych, 
wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne kwiaty w bukietach, 
31 kwiaty świeże, kwiaty cięte, bukiety z kwiatów świeżych, 
dekoracje kwiatowe z kwiatów świeżych, wieńce ze świe-
żych kwiatów, kompozycje ze świeżych kwiatów, aranżacje 
z żywych kwiatów, girlandy z kwiatów naturalnych, bukie-
ciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, kwiaty suszo-
ne, kompozycje z kwiatów suszonych, dekoracje kwiatowe 
z kwiatów suszonych, bukiety z kwiatów suszonych, wieńce 
z suszonych kwiatów, suszone kwiaty do butonierki, aranża-
cje z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, cebulki 
kwiatowe, nasiona kwiatów, 35 usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kwiatów, artykułów dekoracyjnych, artykułów flo-
rystycznych.

(210) 510548 (220) 2020 02 24
(731) KOMAR ALICJA MSQ COMPANY,  

Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Mosquito
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież 
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, 
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież 
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], wo-
alki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], 
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież 
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczę-
ca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dziani-
na [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra 
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla 
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez ręka-
wów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież 
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce 

[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, 
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane 
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), 
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukien-
ki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, 
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, 
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule 
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule 
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, 
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule nieza-
pięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótki-
mi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, 
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie 
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie 
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice 
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy 
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, 
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami 
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry 
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płasz-
cze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, pele-
ryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płasz-
cze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, 
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płasz-
cze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, 
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki 
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki 
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki 
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, 
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, 
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, 
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czap-
ki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki 
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze 
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, 
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelu-
sze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, 
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i eto-
le, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty 
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie 
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majt-
ki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecię-
cych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obu-
wie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, 
tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sporto-
we, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki 
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie re-
kreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie 
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego 
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wy-
konane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z wi-
nylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze 
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[wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty tre-
ningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
obuwie do celów rekreacji, 35 usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów deta-
licznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych, marketing internetowy, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obuwia, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
bielizny, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torebek, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów torebek, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży sportowej, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej, usługi 
współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga.

(210) 510551 (220) 2020 02 24
(731) KOMAR ALICJA MSQ COMPANY,  

Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSQUITO

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież 
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, 
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież 
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], wo-
alki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], 
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież 
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczę-
ca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dziani-
na [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra 
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla 
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez ręka-
wów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki jako odzież 
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce 
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, 
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 

ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane 
sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukienki), 
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukien-
ki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, 
koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, 
koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule 
sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule 
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, 
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule nieza-
pięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótki-
mi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, 
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie 
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie 
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice 
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy 
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, 
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami 
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie 
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry 
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, 
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym 
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płasz-
cze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, pele-
ryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płasz-
cze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, 
płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płasz-
cze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, 
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki 
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki 
narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki 
wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe, 
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, 
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, 
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czap-
ki dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki 
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze 
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, 
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelu-
sze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, 
szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i eto-
le, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty 
na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie 
dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majt-
ki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecię-
cych zabaw przebieranych, obuwie, obuwie robocze, obu-
wie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, 
tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, obuwie sporto-
we, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie gumowe, obuwie wspinaczkowe, balerinki 
[obuwie], obuwie plażowe, wkładki [obuwie], obuwie re-
kreacyjne, obuwie na polowania, obuwie do golfa, obuwie 
do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego 
użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla niemowląt, obuwie 
do uprawiania sportów, obuwie do łowienia ryb, obuwie wy-
konane z drewna, obuwie na plażę, obuwie wykonane z wi-
nylu, obuwie dla rybaków, obuwie inne niż sportowe, kalosze 
[wkładane na obuwie], obuwie męskie i damskie, buty tre-
ningowe [obuwie sportowe], obuwie [z wyjątkiem obuwia 
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ortopedycznego], buty tenisowe [obuwie sportowe], pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
obuwie do celów rekreacji, 35 usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów deta-
licznych on-line obejmujące odzież, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych, marketing internetowy, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obuwia, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów do odzieży, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie dodatków do odzieży, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie nakryć głowy, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie bielizny, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
bielizny, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torebek, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów torebek, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży sportowej, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej, usługi 
współpracy z blogerami, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga.

(210) 510556 (220) 2020 02 24
(731) ORLIK & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORLIK & PARTNERS LAW BUSINESS & MORE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania 
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, analizy 
kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie audytu i księgo-
wości, przygotowywanie zeznań podatkowych, sporządza-
nie sprawozdań rachunkowych, wyceny handlowe, eksper-
tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, sortowanie i syste-
matyzacja danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie 
w komputerowych bazach danych, 41 edukacja w zakresie 
problematyki prawnej, nauczanie w zakresie problematyki 
prawnej, usługi instruktażowe, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympo-
zjów i zjazdów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
reklamowe i książek, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, usługi w zakresie tłumaczeń językowych, tłu-
maczenia, 45 usługi prawne, doradztwo w zakresie sporów 
sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo 
prawne, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, 

badania prawne, kompilacja informacji prawnych, mediacje, 
usługi arbitrażu, ekspertyz, opinii i analiz prawnych, doradz-
two i nadzór w zakresie własności intelektualnej, wycena 
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie rejestro-
wania nazw domen, usługi prawne w zakresie licencjonowa-
nia programów komputerowych, licencjonowanie własności 
intelektualnej, licencjonowanie materiałów filmowych, tele-
wizyjnych i wideo, monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, 
pośrednictwo w procedurach prawnych, przygotowywa-
nie raportów prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk 
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, usługi adwokackie, usługi 
prawne w zakresie testamentów, windykacja należności i od-
zyskiwanie długów.

(210) 510581 (220) 2020 02 24
(731) FUNDACJA ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM FUNDACJA

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 inwestowanie funduszy na cele charytatyw-
ne, organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, gromadzenie funduszy na cele cha-
rytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizowa-
nie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, organizowanie działań mających na celu zbie-
ranie funduszy na cele charytatywne, 41 usługi edukacyjne 
dotyczące zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia, 44 udzie-
lanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdro-
wia, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, 45 usługi in-
formacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.

(210) 510605 (220) 2020 02 25
(731) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet card
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, 35 administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, 
36 analizy finansowe, emisja kart kredytowych, informacje 
finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomo-
cą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, zarządzanie finansami.

(210) 510606 (220) 2020 02 25
(731) IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Planet mobile

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 bankowość on-line, informacje finansowe, 
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart de-
betowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą 
kart kredytowych, zarządzanie finansami.

(210) 510610 (220) 2020 02 25
(731) CZACHNOWSKA ANETA ANE-GRANIT, Adamowo
(540) (znak słowny)
(540) ANE-GRANIT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe: elemen-
ty i wyroby z kamienia obrabiane i surowe: nagrobki, tablice 
i pomniki, wazony, blaty meblowe, stoły, okładzin murów 
oraz powierzchni płaskich, stopnie, podstopnie, cokoły, płyt-
ki, elementy kominków, płyty chodnikowe, parapety, ele-
menty ogrodzeń, posadzki, kruszywa, 37 usługi budowlane: 
układanie okładzin kamiennych oraz wyrobów i elementów 
kamieniarskich, montaż nagrobków i pomników, 39 usługi 
transportowe: przewożenie kruszyw, wypożyczanie po-
jazdów specjalistycznych, załadunek i wyładunek kruszyw, 
przewożenie kamienia, wyrobów i elementów kamieniar-
skich, 40 usługi obróbki surowców mineralnych - granitu: 
płomieniowanie, szlifowanie, polerowanie, satynowanie, 
cięcie kamienia, frezowanie i wiercenie, klejenie elementów 
z kamienia, kucie i rzeźbienie.

(210) 510612 (220) 2020 02 25
(731) WOŹNIAK JAROSŁAW, Kopacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSOBUS

(531) 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09, 18.01.14, 18.01.23, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 39 transport pasażerów.

(210) 510617 (220) 2020 02 25
(731) M2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m2g

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.16
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, 
pieniężne i bankowe, usługi inwestycyjne, usługi, finansowo-
-inwestycyjne, usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, finanso-
we i inwestycyjne usługi, konsultacyjne, przelewy i transak-
cje finansowe oraz usługi płatnicze, informacja finansowa,, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów.

(210) 510629 (220) 2020 02 25
(731) JTD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gospodarz

(540) (znak słowny)
(540) z-ecoenergy
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z akumulatorami energii fotowoltaicznej, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z falownikami 
fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z fotowoltaicznymi modułami słonecznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z in-
stalacjami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elek-
trycznej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku 
z kalibrowanymi referencyjnie ogniwami fotowoltaicznymi, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z komór-
kami fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej w związku z modułami fotowoltaicznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z urządzenia-
mi fotowoltaicznymi do przekształcania promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w związku z urządzeniami fotowolta-
icznymi do wytwarzania energii elektrycznej, 37 instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych.

(210) 510633 (220) 2020 02 25
(731) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN 

ZIELARSKICH, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 05.03.13, 05.03.16, 29.01.03
(510), (511) 4 biopaliwa, 41 usługi edukacyjne, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie seminariów i konferencji, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów nie związa-
nych z reklamą, organizowanie i prowadzenie wykładów, or-
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, 42 bada-
nia biotechnologiczne, badania biochemiczne, badania gene-
tyczne, badania naukowe w zakresie genetyki roślin, badania 
mikrobiologiczne, badania laboratoryjne, badania naukowe, 
badania biologiczne, badania chemiczno-technologiczne, 
badania techniczne, badania chemiczne, badania farmakolo-
giczne i mikrobiologiczne w zakresie surowców i preparatów 
zielarskich, badania naukowe nad roślinami i przetworami 
zielarskimi oraz roślinnymi produktami leczniczymi, dietetycz-
nymi środkami spożywczymi i żywnością funkcjonalną, ba-
dania naukowe dotyczące substancji biologicznie czynnych, 
badania naukowe w zakresie opracowywania receptur i tech-
nologii ziołowych produktów leczniczych badania dotyczące 
ochrony środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony 
środowiska, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem 
środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii śro-
dowiska, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środo-
wiskowej, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami, w tym nowymi produktami dietetyczno-leczniczymi, 
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej 
i biotechnologicznej, prace badawczo - rozwojowe w zakre-
sie opracowywania technologii pozyskiwania i przetwarza-
nia włókien naturalnych oraz ich modyfikacji dla zastosowań 
włókienniczych i poza włókienniczych, prace badawczo -roz-
wojowe w zakresie nowych zastosowań dla oleistych odmian 
roślin włóknistych analizy laboratoryjne, analizy biologiczne, 
analizy chemiczne, usługi badawcze, opracowywanie produk-
tów, opracowywanie produktów farmaceutycznych, prace 
badawcze nad produktami, opracowanie ocen i raportów do-
kumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin, substancji 
chemicznych i mieszanin produktów biobójczych oraz nawo-
zów, dostarczanie raportów inżynieryjnych, przygotowywanie 
raportów technicznych, sporządzanie raportów technologicz-
nych, sporządzanie raportów z dziedziny biotechnologii, spo-
rządzanie raportów dotyczących badań naukowych, ocena 
jakości produktów, ocena opracowywania produktu, testowa-
nie i ocena materiałów, opracowywanie i ocena syntez che-
micznych, analiza i ocena dotycząca projektowania produk-
tów, usługi w zakresie analiz chemicznych do użytku w ocenie, 
usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków 
chemicznych testowanie, analiza i ocena towarów osób trze-
cich do celów certyfikacji, badania żywności, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące technologii żywności, doradztwo 
w zakresie ww. usług.

(210) 510665 (220) 2020 02 26
(731) CHARZEWSKI PIOTR RESLEGAL KANCELARIA 

ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR CHARZEWSKI, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESLEGAL for business

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, badania prawne, porady prawne i zastępstwo 
procesowe, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie 
pomocy prawnej, usługi doradcze związane z prawami 
konsumenta [doradztwo prawne], usługi prawne w zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami 
własności intelektualnej, usługi prawne związane z tworze-
niem i rejestracją firm.

(210) 510666 (220) 2020 02 26
(731) CHARZEWSKI PIOTR RESLEGAL KANCELARIA 

ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR CHARZEWSKI, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESLEGAL for business

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, badania prawne, porady prawne i zastępstwo 
procesowe, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie 
pomocy prawnej, usługi doradcze związane z prawami 
konsumenta [doradztwo prawne], usługi prawne w zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami 
własności intelektualnej, usługi prawne związane z tworze-
niem i rejestracją firm.

(210) 510669 (220) 2020 02 26
(731) JTD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gospodarz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z-ECO ENERGY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.03.02, 01.03.15, 26.01.01, 26.01.08, 
26.01.16, 26.05.04

(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z akumulatorami energii fotowoltaicznej, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z falownikami 
fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z fotowoltaicznymi modułami słonecznymi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z instalacja-
mi fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, 
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z kalibro-
wanymi referencyjnie ogniwami fotowoltaicznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z komórkami 
fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z modułami fotowoltaicznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w związku z urządzeniami fotowol-
taicznymi do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwa-
rzania energii elektrycznej, 37 instalacja ogniw i modułów 
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fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych.

(210) 510670 (220) 2020 02 26
(731) GRZYMAŁA-JÓZEFIAK JUSTYNA, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRZYMAŁA Weddings & Events

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie rozrywki podczas uroczy-
stości weselnych, zapewnianie sal balowych, rezerwacja sal 
na imprezy rozrywkowe, organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, 43 organizacja przyjęć weselnych, usługi 
kateringowe.

(210) 510686 (220) 2020 02 26
(731) SYBILSKI MICHAŁ JAN, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) Prosto w prawo
(510), (511) 45 usługi prawne związane z negocjacją kon-
traktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, mediacje, usługi pomocy 
w sprawach spornych, usługi adwokackie.

(210) 510689 (220) 2020 02 26
(731) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD STUFF

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.07.24, 05.07.22, 19.07.01, 27.05.01, 
26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 32 piwo, napoje serwatkowe, napoje izotonicz-
ne, napoje owocowe, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, woda gazowana, 
gazowana woda mineralna, preparaty do produkcji wody 
gazowanej, woda gazowana [woda sodowa].

(210) 510716 (220) 2020 02 27
(731) THÉA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Blephamed Théa
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pie-
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej 

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

(210) 510743 (220) 2020 02 27
(731) SANDOMIRSKA RENATA GRILLSKLEP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRILLSKLEP

(531) 11.01.25, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
w związku z grillami oraz akcesoriów do grillowania, 41 kursy 
szkoleniowe, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizo-
wanie kursów szkoleniowych, usługi edukacyjne dotyczące 
gotowania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, 
usługi edukacyjne związane z technologią żywności.

(210) 510819 (220) 2020 02 28
(731) WG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WG INVESTMENTS

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 36 finansowanie projektów budowlanych, fi-
nansowanie projektów deweloperskich, organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finanso-
wymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, finansowanie 
projektów budowlanych, finansowanie projektów dewelo-
perskich, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwe-
stowanie w nieruchomości, organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, 
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
nabywania nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomo-
ści, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi 
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie budynków handlowych, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu-
dynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, zarządzanie 

finansowe projektami budowlanymi, 37 budowa bloków 
mieszkalnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa części budynków, budowa domów, budowa domów 
na zamówienie, budowa nieruchomości [budownictwo], 
budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieru-
chomości mieszkalnych, budowa prywatnych budynków 
mieszkalnych, budowanie domów, budowanie nierucho-
mości, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi doradcze 
w zakresie budowania, usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, usługi zarządzania budową, zarządzanie 
projektem budowy, 42 opracowywanie projektów budow-
lanych, planowanie [projektowanie] budynków, projekto-
wanie budowlane, projektowanie budynków, planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, usługi projektowe 
związane z nieruchomościami, usługi w zakresie projekto-
wania budynków.

(210) 510822 (220) 2020 02 28
(731) KMG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAPELLA RESTAURANT & LOBBY LOUNGE

(531) 24.17.99, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnia, 
koktajlbary, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów dla 
gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, puby, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi 
barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów 
piwnych, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi ogród-
ków piwnych, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usłu-
gi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
pubów.

(210) 510860 (220) 2020 03 02
(731) TRZÓPEK ROBERT COOK IT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 01.01.25, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi doradcze w za-
kresie sztuki kulinarnej, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, oferowanie żywności i napojów w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
usługi kateringowe.

(210) 510867 (220) 2020 03 02
(731) KOWALCZUK JAKUB, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) eXporttt.

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 25 body [bielizna], bokserki, botki, chustki 
na głowę, czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, dasz-
ki jako nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], 
espadryle buty lub sandały, fulary [ozdobne krawaty], garni-
tury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, halki, półhalki, 
kamizelki, kaptury [odzież], kąpielówki, kieszenie do odzieży, 
kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszu-
le z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki 
z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki 
[odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, legginsy, męskie apaszki, nakrycia głowy, obuwie, obu-
wie plażowe, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimna-
styczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie [odzież], pasy do przechowywa-
nia pieniędzy [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, 
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poszetki, 
rękawice narciarskie, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spód-
nico-spodenki, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, 
swetry szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szarfy 
[do ubrania], szlafroki, trykoty [ubrania].

(210) 510868 (220) 2020 03 02
(731) MRÓZ ANDRZEJ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) ANSYMA
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe 
towarzyszące kremacji, prowadzenie ceremonii pogrzebo-
wych, usługi w zakresie balsamowania, wsparcie w żałobie.

(210) 510871 (220) 2020 03 02
(731) TRZÓPEK ROBERT COOK IT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ GWIAZDEK

(531) 01.01.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi doradcza w za-
kresie sztuki kulinarnej, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, oferowanie żywności i napojów w restauracjach, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
usługi kateringowe.

(210) 510902 (220) 2020 03 02
(731) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Telestrada

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne.

(210) 510905 (220) 2020 03 02
(731) CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 31 pasze i dodatki uzupełniające dla zwierząt 
hodowlanych, koncentraty i korektory dla zwierząt hodow-
lanych.

(210) 510977 (220) 2020 03 04
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Serwis i Remonty

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.12, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi remontowe i serwisowe w zakresie 
maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego.

(210) 510978 (220) 2020 03 04
(731) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciech Serwis i Remonty

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.12, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi remontowe i serwisowe w zakresie 
maszyn urządzeń dla przemysłu chemicznego.

(210) 511020 (220) 2020 03 05
(731) PCION TOMASZ, Włodawa
(540) (znak słowny)
(540) LODOLATO
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, sorbety, lód, lodowe 
słodycze, desery lodowe, wyroby cukiernicze, bloki lodu, 
kostki lodu, napoje z lodów, mrożone napoje [frappe], kawa, 
herbata, czekolada, kakao, napoje mrożone na bazie kawy, 
herbaty, czekolady, kakao, czekolada pitna, gofry, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, kawiarnie, restauracje, cu-
kiernie, kafeterie, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, 
usługi świadczone przez lodziarnie, przygotowanie lodów, 
deserów lodowych oraz wyrobów lodowych na zamówienie 
oraz ich dostawa - catering, usługi restauracyjne.
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(210) 511027 (220) 2020 03 05
(731) GARSTKIEWICZ MICHAŁ FABRYKA WYCIECZEK, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA WYCIECZEK
(510), (511) 39 organizacja wycieczek, organizacja wycieczek 
turystycznych, organizacja i rezerwowanie wycieczek, prowa-
dzenie wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, 
usługi pilotów wycieczek, organizowanie wycieczek zagra-
nicznych, rejsy łodziami wycieczkowymi, organizowanie wy-
praw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], orga-
nizowanie podróży i wycieczek siatkami, udostępnianie po-
jazdów na wycieczki i wyprawy, usługi agencyjne w zakresie 
organizowania wycieczek morskich, świadczenie usług w za-
kresie wycieczek ze zwiedzaniem, prowadzenie wycieczek 
ze zwiedzaniem dla osób trzecich, organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, usługi 
w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki.

(210) 511225 (220) 2020 03 09
(731) MORITO OLGA GABINET REHABILITACJI MEDYCZNEJ 

TILAMED, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BABY DOLL LIPS
(510), (511) 3 błyszczyki do ust, kosmetyki do makijażu, 
pomady do celów kosmetycznych, pomadki do ust, zesta-
wy kosmetyków, 10 fartuchy do badania pacjentów, maski 
sanitarne do celów medycznych, odzież specjalna używana 
w salach operacyjnych, okrycia chirurgiczne, 16 materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 far-
tuchy (odzież), 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, przekazywanie know-how [szkolenia], 
usługi w zakresie szkoleń na odległość, dystrybucja filmów, 
produkcja filmów innych niż reklamowe, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, 44 chirurgia plastyczna, 
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, salony 
piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik 
medycznych, usługi medyczne, usługi wizażystów, usługi 
kosmetyczne, medycyna estetyczna, usługi konsultacyjne 
i porady dotyczące urody.

(210) 511228 (220) 2020 03 09
(731) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover, US
(540) (znak słowny)
(540) HALLS O oddech bliżej
(510), (511) 5 dietetyczne wyroby cukiernicze przystoso-
wane do medycznych, 30 nielecznicze wyroby cukiernicze, 
czekoladki, czekolada, wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
wyroby cukiernicze zawierające lukrecję, toffi, słodycze, żelki, 
wyroby cukiernicze w formie galaretki lub zawierające gala-
retkę, cukierki, guma do żucia, wyroby cukiernicze mrożone, 
wyroby cukiernicze schłodzone: lody, ciasta, ciastka: ciastecz-
ka, wypieki i desery.

(210) 511237 (220) 2020 03 09
(731) IDZIKOWSKA JOANNA, Tąpkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trawialnia.eu trawienie & pasywacja

(531) 19.13.01, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale, metale ciężkie, metale nieżelazne, 
metale samozapalne, metale nieszlachetne, metale lamino-
wane, metale do spawania, obrobione metale nieszlachet-
ne, nieprzetworzone metale nieszlachetne, metale do po-
wlekania, metale nieszlachetne jako tablice pamiątkowe, 
metale do spawania żeliwa, metale nieżelazne i ich stopy, 
metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metale 
nieszlachetne i ich stopy, metale w postaci folii lub proszku 
do drukarek 3D, metale nieszlachetne, surowe i półobrobio-
ne, do dalszej produkcji, 40 nakładanie powłok odpornych 
na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, obróbka metali, 
obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, obróbka metalur-
giczna, obróbka elektrochemiczna, obróbka metalu [kucie], 
obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [odpuszczanie], 
obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu [kształtowa-
nie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka [kształtowanie] 
metalu, 42 usługi inżynieryjne dotyczące systemów opero-
wania metalem, opracowywanie powłok na metale.

(210) 511238 (220) 2020 03 09
(731) GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa-am

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 renowacja instalacji elektrycznych, usługi wy-
konawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicz-
nych, usuwanie azbestu, wydobycie azbestu, usługi budow-
lane, konsultacje budowlane, usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowla-
ne w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w za-
kresie budynków mieszkalnych, prace budowlane w zakresie 
konstrukcji stalowych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, 
naprawa urządzeń do wentylacji, usługi czyszczenia przewo-
dów wentylacyjnych, modernizacja instalacji do wentylacji 
budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, 
modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacja 
systemów do wentylacji i usuwania kurzu, usługi uszczelnia-
nia otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, 
budowa szybów wentylacyjnych, regularne serwisowanie 
urządzeń do wentylacji, instalacja urządzeń do chłodzenia, 
instalacja chłodziarek (zamrażarek), naprawa chłodziarek (za-
mrażarek), instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, konserwacja 
urządzeń domowych do chłodzenia, naprawa chłodnic ole-
ju statków powietrznych, regularne serwisowanie urządzeń 
do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji 
do chłodzenia, usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń do ogrzewania i chłodzenia, naprawa i konserwacja 
układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, instalacja 
zamrażarek, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalni-
czych, instalacja alarmów, instalacja urządzeń elektrycznych, 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja systemów za-
bezpieczających, instalacja systemów komputerowych, insta-
lacja systemów oprzyrządowania, instalacja systemów oświe-
tleniowych, instalacja odgromników, renowacja instalacji 
przemysłowych, montaż instalacji przemysłowych, instalacja 
urządzeń oświetleniowych, instalacja uziemienia elektrycz-
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nego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu 
audiowizualnego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja pa-
sywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja samozamyka-
czy do drzwi, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, instalacja systemów ochrony przed 
piorunami, instalacja urządzeń do otwierania drzwi, instala-
cja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, montaż i konserwacja 
instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń elek-
trycznych i generatorów prądu, usługi wykonawców w za-
kresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi doradcze w zakresie 
instalacji pomp, instalacja, naprawa i konserwacja podgrze-
waczy powietrza, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, instalacja, konserwacja i naprawa alar-
mów antywłamaniowych, naprawa instalacji do zaopatrzenia 
w energię, instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, 
instalacja kabli do dostępu do Internetu, instalacja okablowa-
nia w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instala-
cja sprzętu i wyposażenia do konferencji elektronicznych, in-
stalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, renowacja, 
naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, na-
prawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, napra-
wa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 
instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych po-
mieszczeniach, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
automatyki budynkowej, instalacja urządzeń do klimatyzacji 
do czystych pomieszczeń [clean room], 42 usługi doradztwa 
i opracowywania projektów technicznych, usługi nadzoru 
i wydawania opinii dotyczących systemów klimatyzacji wen-
tylacji i ogrzewnictwa, projektowanie i planowanie technicz-
ne instalacji do ogrzewania, projektowanie systemów oświe-
tleniowych, projektowanie systemów elektrycznych, sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicz-
nych, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne, nadzór 
i inspekcja techniczna, projektowanie budowlane, kontrola 
kosztów budowy, opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, planowanie budowy nieru-
chomości.

(210) 511239 (220) 2020 03 09
(731) GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ruda Śląska

(540) (znak słowny)
(540) GRUPA-AM
(510), (511) 37 renowacja instalacji elektrycznych, usługi wy-
konawców instalacji elektrycznych, usługi w zakresie insta-
lacji elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji elektro-
nicznych, usuwanie azbestu, wydobycie azbestu, usługi bu-
dowlane, konsultacje budowlane, usługi budowlane i kon-
strukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi 
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budow-
lane w zakresie budynków mieszkalnych, prace budowlane 
w zakresie konstrukcji stalowych, instalacja urządzeń wen-
tylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, usługi czysz-
czenia przewodów wentylacyjnych, modernizacja instalacji 
do wentylacji budynków, naprawa i konserwacja urządzeń 
do wentylacji, modernizacja instalacji do ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji budynków, instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, 

usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń kli-
matyzacyjnych, budowa szybów wentylacyjnych, regularne 
serwisowanie urządzeń do wentylacji, instalacja urządzeń 
do chłodzenia, instalacja chłodziarek (zamrażarek), naprawa 
chłodziarek (zamrażarek), instalacja urządzeń do ogrzewa-
nia i chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do chło-
dzenia, konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, 
naprawa chłodnic oleju statków powietrznych, regularne 
serwisowanie urządzeń do chłodzenia, naprawa i konser-
wacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach 
mechanicznych, instalacja zamrażarek, instalowanie i napra-
wa urządzeń zamrażalniczych, instalacja alarmów, instalacja 
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń klimatyzacyj-
nych, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja 
systemów komputerowych, instalacja systemów oprzyrzą-
dowania, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja 
odgromników, renowacja instalacji przemysłowych, montaż 
instalacji przemysłowych, instalacja urządzeń oświetlenio-
wych, instalacja uziemienia elektrycznego, instalacja sprzętu 
komunikacyjnego, instalacja sprzętu audiowizualnego, mon-
taż instalacji centralnego ogrzewania, instalacja systemów 
telewizji przemysłowej, instalacja pasywnej ochrony prze-
ciwpożarowej, instalacja samozamykaczy do drzwi, instala-
cja systemów ogrzewania słonecznego, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, instalacja systemów ochrony przed piorunami, in-
stalacja urządzeń do otwierania drzwi, instalacja ogniw i mo-
dułów fotowoltaicznych, instalacja sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, montaż i konserwacja instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, instalacja urządzeń elektrycznych i ge-
neratorów prądu, usługi wykonawców w zakresie instala-
cji klimatyzacyjnych, usługi doradcze w zakresie instalacji 
pomp, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy 
powietrza, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, instalacja, konserwacja i naprawa 
alarmów antywłamaniowych, naprawa instalacji do za-
opatrzenia w energię, instalacja osprzętu i wyposażenia 
w budynkach, instalacja kabli do dostępu do Internetu, 
instalacja okablowania w budynkach do przekazu teleko-
munikacyjnego, instalacja sprzętu i wyposażenia do kon-
ferencji elektronicznych, instalacja urządzeń do otwiera-
nia i zamykania drzwi, renowacja, naprawa i konserwacja 
przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja 
instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń i in-
stalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja i napra-
wa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 
instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych 
pomieszczeniach, usługi doradcze związane z instala-
cją sprzętu automatyki budynkowej, instalacja urządzeń 
do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], 
42 usługi doradztwa i opracowywania projektów tech-
nicznych, usługi nadzoru i wydawania opinii dotyczących 
systemów klimatyzacji wentylacji i ogrzewnictwa, projek-
towanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewa-
nia, projektowanie systemów oświetleniowych, projekto-
wanie systemów elektrycznych, sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, doradztwo 
projektowe, doradztwo techniczne, nadzór i inspekcja 
techniczna, projektowanie budowlane, kontrola kosztów 
budowy, opracowywanie projektów technicznych do pro-
jektów budowlanych, planowanie budowy nieruchomości.
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(210) 511275 (220) 2020 03 10
(731) ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANIQUE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 aromaty do perfum, dezodoranty do ciała 
[wyroby perfumeryjne], ekstrakty kwiatowe [perfumy], eks-
trakty perfum, kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, 
naturalne środki perfumeryjne, olejek lawendowy do użyt-
ku kosmetycznego, olejek różany do celów kosmetycznych, 
olejki naturalne do perfum, produkty perfumeryjne, olejki 
esencjonalne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, 
perfumowane wody toaletowe, perfumy, perfumy w płynie, 
perfumy w postaci stałej, pojemniki z substancjami zapacho-
wymi, preparaty perfumeryjne, spraye do ciała, substancje 
aromatyczne do zapachów, waniliowe środki perfumeryj-
ne, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, 
woda toaletowa, wody kolońskie, zapachowe płyny i kremy 
do pielęgnacji ciała, zapachy, dezodoranty i antyperspi-
ranty, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, gąbki 
nasączone środkami toaletowymi, henna do celów kosme-
tycznych, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki kolory-
zujące na skórę, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w postaci kremów, kremy 
BB, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kre-
my i balsamy kosmetyczne, maseczki do twarzy i ciała, masła 
do twarzy, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko 
kosmetyczne, mydła i żele, nawilżane chusteczki kosmetycz-
ne, nielecznicze olejki pod prysznic, oczyszczające maseczki 
do twarzy, olejki do twarzy i ciała, olejki do masażu ciała, pe-
eling do stóp, pianka pod prysznic i do kąpieli, płyny do wło-
sów i ciała, preparaty czyszczące do użytku osobistego, pre-
paraty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgna-
cji włosów, preparaty do włosów, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli i prysznicowe, preparaty pod prysznic, produkty 
do mycia rąk, serum do celów kosmetycznych, serum pielę-
gnacyjne, środki do pielęgnacji włosów, woda micelarna, żele 
do ciała, żele do rąk, 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, usługi sklepów detalicznych on-
-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyj-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora-
mi toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakre-
sie pielęgnacji urody, organizacja i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, prowadzenie kursów, szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 511455 (220) 2020 03 13
(731) PIETRASZEK TOMASZ, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BRAT.pl

(531) 26.11.01, 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 orzechy prażone, spo-
żywczy olej kokosowy, suszone owoce, rodzynki, kandyzo-
wane owoce, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, tahi-
ni [pasta z ziarna sezamowego], orzechy jadalne, orzechy 
przetworzone, orzechy suszone, 30 cukier, brązowy cukier, 
kasza gryczana, kasza bulgur, kasza manna, kasza perłowa, 
kuskus [kasza], mąka, płatki owsiane, przetworzone ziarna 
zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzo-
ne ziarna, suszone ziarna pełnego zboża, konserwowane 
ziarna pełnego zboża, przetworzone nasiona używane jako 
dodatki smakowe do żywności i napojów, czekolada, słodziki 
naturalne, kakao, herbata, przyprawy spożywcze, przyprawy 
jadalne, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła do celów 
spożywczych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towa-
rów jak: suplementy diety, witaminy i preparaty witaminowe, 
orzechy prażone, spożywczy olej kokosowy, suszone owo-
ce, rodzynki, kandyzowane owoce, nasiona jadalne, nasiona 
przetworzone, tahini [pasta z ziarna sezamowego], orzechy 
jadalne, orzechy przetworzone, orzechy suszone, cukier, 
brązowy cukier, kasza gryczana, kasza bulgur, kasza manna, 
kasza perłowa, kuskus [kasza], mąka, płatki owsiane, przetwo-
rzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, 
przetworzone ziarna, suszone ziarna pełnego zboża, konser-
wowane ziarna pełnego zboża, przetworzone nasiona uży-
wane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, czekola-
da, słodziki naturalne, kakao, herbata, przyprawy spożywcze, 
przyprawy jadalne, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła 
do celów spożywczych, miód, soki, oleje i tłuszcze jadalne, 
nasiona jadalne, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, kawa, 
kosmetyki naturalne, zioła lecznicze, środki do higieny jamy 
ustnej, książki.

(210) 511457 (220) 2020 03 13
(731) FUNDACJA PRO KOLEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWORZEC ROKU

(531) 18.01.11, 17.01.02, 27.05.01, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadze-
nia konkursów, gal, spotkań dotyczących transportu kolejo-
wego, publikowanie broszur, czasopism (w tym interneto-
wych), prac naukowych, materiałów edukacyjnych, publikacji 
multimedialnych, pisanie tekstów (inne niż reklamowe) zwią-
zanych z popularyzacją wiedzy o transporcie kolejowym, 
usługi w zakresie edukacji i nauczania (system pozaszkolny) 
w obszarze transportu kolejowego.

(210) 511459 (220) 2020 03 13
(731) SELENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.03.05, 01.07.06, 29.01.12
(510), (511) 10 gąbki chirurgiczne, koce do celów medycz-
nych, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycz-
nych, materace do celów medycznych, materace położnicze, 
podkładki podbrzuszne, poduszki do celów medycznych, 
nadmuchiwane poduszki do celów medycznych, poduszki 
przeciw bezsenności, podkłady zapobiegające odleżynom, 
materace przeciw odleżynom, 20 kanapy, leżaki, łóżka, ma-
terace, materace piankowe, materace sprężynowe, meble, 
meble tapicerowane, podstawy pod materace, poduszki, 
poduszki nadmuchiwane, stelaże do łóżek, poduszki na sie-
dzenia, wezgłowia, ramy do łóżek, zagłówki do łóżek, pod-
nóżki, nakładki wierzchnie na materace, łóżka przystosowane 
do użytku osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka wodne 
nie do celów leczniczych, łóżka zawierające materace z wkła-
dem sprężynowym, materace dmuchane, materace łóżkowe, 
maty do drzemki [poduszki lub materace], maty do spania, 
nakładki na materace, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, po-
duszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, poduszki dmuchane 
do celów niemedycznych, poduszeczki podtrzymujące kark 
inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, poduszki 
wspierające szyję, poduszki zapamiętujące kształt, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, regulowane łóżka, wodne łóżka, 
24 śpiwory, kołdry, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóż-
ka, bielizna pościelowa, narzuty, narzuty na łóżka, pokrow-
ce na poduszki, 25 maski na oczy do spania, maski na oczy, 
bielizna nocna, piżamy, 35 usługi sprzedaży detalicznej obej-
mujące łóżka, materace, poduszki, kołdry, prześcieradła, koce, 
pościel, bieliznę pościelową, piżamy, bieliznę nocną, usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące łóżka, materace, 
poduszki, kołdry, prześcieradła, koce, pościel, bieliznę poście-
lową, piżamy, bieliznę nocną.

(210) 511467 (220) 2020 03 13
(731) SELENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) selene

(531) 02.03.05, 01.07.06, 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 gąbki chirurgiczne, koce do celów medycz-
nych, koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycz-
nych, materace do celów medycznych, materace położnicze, 
podkładki podbrzuszne, poduszki do celów medycznych, 
nadmuchiwane poduszki do celów medycznych, poduszki 
przeciw bezsenności, podkłady zapobiegające odleżynom, 
materace przeciw odleżynom, 20 kanapy, leżaki, łóżka, ma-
terace, materace piankowe, materace sprężynowe, meble, 
meble tapicerowane, podstawy pod materace, poduszki, 
poduszki nadmuchiwane, stelaże do łóżek, poduszki na sie-
dzenia, wezgłowia, ramy do łóżek, zagłówki do łóżek, pod-
nóżki, nakładki wierzchnie na materace, łóżka przystosowane 
do użytku osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka wodne 
nie do celów leczniczych, łóżka zawierające materace z wkła-
dem sprężynowym, materace dmuchane, materace łóżkowe, 
maty do drzemki [poduszki lub materace], maty do spania, 
nakładki na materace, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, po-
duszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, poduszki dmuchane 
do celów niemedycznych, poduszeczki podtrzymujące kark 
inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, poduszki 
wspierające szyję, poduszki zapamiętujące kształt, pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, regulowane łóżka, wodne łóżka, 
24 śpiwory, kołdry, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóż-
ka, bielizna pościelowa, narzuty, narzuty na łóżka, pokrow-
ce na poduszki, 25 maski na oczy do spania, maski na oczy, 
bielizna nocna, piżamy, 35 usługi sprzedaży detalicznej obej-
mujące łóżka, materace, poduszki, kołdry, prześcieradła, koce, 
pościel, bieliznę pościelową, piżamy, bieliznę nocną, usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące łóżka, materace, 
poduszki, kołdry, prześcieradła, koce, pościel, bieliznę poście-
lową, piżamy, bieliznę nocną.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 508386, 508787, 509371

2 508787

3 506385, 508788, 509371, 509471, 510716, 511225, 511275

4 510633

5 506179, 506385, 508563, 508648, 509371, 509403, 509471, 509795, 509842, 510716, 511228, 511455

6 509163, 511237

7 509163

9 501162, 501325, 505901, 506815, 506821, 506823, 506827, 506828, 508830, 509713, 509820, 510080, 510605

10 511225, 511459, 511467

11 509163, 509636, 510502

12 507967, 509163

16 501325, 505901, 507331, 508830, 509074, 509371, 509675, 509735, 510024, 510067, 510080, 511225

17 508787, 509371, 510024

18 501325, 508972

19 508722, 508787, 509389, 510610

20 501325, 508859, 509163, 509371, 509675, 511459, 511467

21 506385, 508858, 510532

24 508976, 508988, 511459, 511467

25 501325, 505901, 508830, 508972, 509820, 509976, 510548, 510551, 510867, 511225, 511459, 511467

26 509675, 510532

27 510069

28 508830, 508972, 509820

29 508645, 508996, 509403, 509614, 509843, 509993, 511455

30 508942, 509614, 509638, 509733, 509801, 509843, 509993, 510013, 510463, 510478, 511020, 511228, 511455

31 510532, 510905

32 509614, 510498, 510689

33 506694, 506696

34 510499

35 501325, 503690, 504372, 505901, 506179, 506815, 506821, 506823, 506827, 506828, 507967, 508344, 508386, 
508593, 508830, 508859, 509068, 509074, 509080, 509389, 509471, 509490, 509614, 509636, 509676, 509677, 
509692, 509697, 509700, 509701, 509750, 509786, 509883, 510067, 510080, 510502, 510532, 510548, 510551, 
510556, 510605, 510629, 510669, 510743, 511275, 511455, 511459, 511467

36 501325, 508000, 508478, 509371, 509389, 509692, 509697, 509700, 509701, 510581, 510605, 510606, 510617, 
510819

37 501325, 506815, 506821, 506823, 506827, 506828, 508593, 508722, 508831, 509080, 509389, 509636, 509692, 
509697, 509700, 509883, 510610, 510629, 510669, 510819, 510977, 510978, 511238, 511239

38 501325, 505901, 508830, 509080, 509089, 509883, 509893, 510080, 510902

39 505901, 509163, 509713, 510610, 510612, 511027

40 508593, 508858, 508859, 509163, 509389, 510610, 511237
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1 2

41 503690, 505901, 506179, 507967, 508830, 509074, 509080, 509355, 509359, 509471, 509546, 509608, 509692, 
509697, 509700, 509735, 510029, 510080, 510556, 510581, 510633, 510670, 510743, 511225, 511275, 511457

42 501325, 503690, 505901, 508593, 508830, 509080, 509389, 509692, 509697, 509700, 510463, 510478, 510633, 
510819, 511237, 511238, 511239

43 505901, 506815, 506821, 506823, 506827, 506828, 508645, 509523, 509650, 509678, 509680, 509692, 509697, 
509700, 509798, 509843, 509869, 510029, 510670, 510822, 510860, 510871, 511020

44 506179, 509074, 509403, 509471, 509608, 509735, 509781, 509872, 509878, 510581, 511225

45 501325, 505901, 509089, 510556, 510581, 510665, 510666, 510686, 510868



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

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

#CZUJE 505901

#GoPOLSA 507967

4Move Stacja Nawadniania 510498

AGATA ZEJFER 509471

Amirani 506694

AMIRANI 506696

ANE-GRANIT 510610

ANSYMA 510868

ARENITO 508722

ART DECO HAND MADE FURNITURE 508859

B 510860

BABY DOLL LIPS 511225

BEZ GWIAZDEK 510871

Blephamed Théa 510716

BRAT.pl 511455

Buon Giorno caffe 509638

CAFE ROBERTO SMAKI DZIECIŃSTWA 510463

CAPELLA RESTAURANT & LOBBY LOUNGE 510822

CH 509700

CHEMOBUDOWA KRAKÓW 509697

CHEMOBUDOWA 509692

Chia Shake 509403

Ciech Serwis i Remonty 510977

Ciech Serwis i Remonty 510978

CLEAN ON 506385

Czarna Mańka Café 509798

Dada & rodzina 510067

dada club 510080

Don’t touch my phone 501162

dpay 508000

DREWNIANYSKLEP.PL 509675

DrobiOvO 510905

DWORZEC ROKU 511457

E 506821

E 506828

Eklerownia 509801

EKOEN 506815

EKOEN 506823

EKOEN 506827

eXporttt. 510867

FABRYKA SZKŁA 508831

FABRYKA WYCIECZEK 511027

fala 509713

FEIDAL 508787

Fittex 508563

Fizjopozytywni 509074

FRISPOO 509781

GOOD STUFF 510689

GRAFEM GLASS IMPRESSIONS 508858

GRILLSKLEP 510743

GRUPA INCO 509371

Grupa-am 511238

GRUPA-AM 511239

GRZYMAŁA Weddings & Events 510670

H LOS HERMANOS Del Amor el Gusto 509993

HALLS O oddech bliżej 511228

Hotel Bukowy Park 509869

IMET 509676

ITALSENSO 508976

JAMBOX 509893

KOMPAS MŁODEJ SZTUKI 509359

KOMPAS SZTUKI 509355

KONTUROVNIA MAKIJAŻ PERMANENTNY 509608

L3Harris 501325

LéMiss 508972

LODOLATO 511020

m2g 510617

MAL-MET 509163

Marago Fit catering dietetyczny 509680

Marago Fit 509678

Maxima Eko 510069

MEAT & DELI QUALITY & FRESH 509614

Megateo EXPO machines & tools online 509677

MFE masters fight equipment 509820

Mosquito 510548

MOSQUITO 510551

MURKRAK 509389

N.ICE CARMEL NORDIS 510013

NCK GRUPA www.nckgrupa.pl  
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE TECHNICZNE 509883

nestino 509080

NEWFLOW 508593

Nordfarm 506179

NS KLASTER LOGISTYCZNO-TRANSPORTOWY  
PÓŁNOC-POŁUDNIE 509490

ORGANIQUE 511275

ORLIK & PARTNERS LAW BUSINESS & MORE 510556

OSOBUS 510612

PEJSTRY 508942
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PERŁY EUROTURYSTYKI 503690

PERSEMPRA 508988

Planet card 510605

Planet mobile 510606

POLSKI UCIEKINIER RUNAWAY 509546

POWER GENERATION 50-70 504372

POWŁOKA NANO GLASS NEW TECHNOLOGY 509636

Pregna Grip 508648

procold liquid protection 508386

Prosto w prawo 510686

ptysiowe przedszkole 510029

R REZYDENT NIERUCHOMOŚCI 508478

RESLEGAL for business 510665

RESLEGAL for business 510666

ROBERTO SMAKI DZIECIŃSTWA 510478

S SENATOR HOTEL 509650

SANATORIUM MIŁOŚCI 508830

SANIS 509795

selene 511467

Si’colore Lecher professional 508788

Skillers Academy 509750

Skillers 509786

SOFA 509843

SOLIDARITET EKTE FAGFORENING 509089

SORELLA 509976

Spanie na sianie 509523

SPICE BAZAAR 508344

SPICHLERZ PODKARPACKI 508996

SteelPoster 507331

SU-MA 510502

Tatraflor 510532

Telestrada 510902

TELIANI 509068

the lashbook 509735

TOP GUM 509733

trawialnia.eu trawienie & pasywacja 511237

TREHALIN DUO 509842

U CÓRKI RYBAKA 508645

Warsztat FRYZUR MĘSKICH 509872

Warsztat FRYZUR MĘSKICH 509878

WG INVESTMENTS 510819

ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM FUNDACJA 510581

Z-ECO ENERGY 510669

z-ecoenergy 510629



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.

1087296 LOUIS LEGRAND 
(2020 03 04)

32, 33, 34

1153711 LA CHABOTTERIE 
(2020 03 04)

32, 33, 34

1520112 ROYAL STAG SEAGRAM’S DELUXE WHISKY 
(2020 01 24, 2019 07 24)
CFE: 03.04.07, 24.09.05, 25.01.15, 29.01.13 33

1520114 (2019 11 20)
CFE: 26.03.02, 26.04.02, 29.01.13 39

1520230 (2020 02 07)
CFE: 26.04.03, 26.13.25, 28.03.00, 29.01.12 29

1520297 Taktol (2019 12 24)
CFE: 27.05.01, 29.01.13 1, 3, 4

1520341 (2019 12 30)
CFE: 28.03.00 9

1520359 v2food (2019 10 07, 2019 04 08) 29, 30
1520394 M&G (2019 12 16)

CFE: 24.17.25, 27.05.01 16
1520402 ZAMZAR (2019 11 29) 5
1520407 AUTOBOT (2019 11 29) 5
1520418 BOZON (2019 11 29) 5
1520423 ACUSTIC (2019 11 29) 5
1520427 Libreto (2019 11 29)

CFE: 26.04.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13 5
1520462 (2020 01 13)

CFE: 26.03.24, 26.13.25 6, 17
1520463 BRAVO (2019 09 06, 

2019 03 11)
29, 30, 32, 33

1520512 OPTIBREAST (2020 01 31, 2019 08 02) 5, 31
1520528 leader (2020 01 21, 2019 12 18)

CFE: 02.09.01, 03.01.15, 03.06.03, 
05.03.15, 05.11.13, 29.01.13

28

1520597 OPTI BREAST (2020 01 31, 2019 08 02)
CFE: 03.07.03, 25.01.05, 27.05.09 5, 31

1520671 PRFCT NUTS (2019 09 04, 2019 08 28)
CFE: 02.09.14, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.13

29, 30, 31, 35

1520674 KOMZ (2019 12 23)
CFE: 26.04.06, 26.13.25, 26.15.01, 
27.05.01, 29.01.12

9

1520709 Horton International 
(2019 12 17)

35, 41

1520735 NEURODENS (2019 12 09)
CFE: 27.05.01 10, 35

1520764 VIVID (2020 02 06, 2020 01 29) 9, 39, 42
1520769 FLEXLOADER (2020 01 09, 

2019 07 12)
7, 9

1520772 SANIDENT (2020 01 17) 44
1520803 UFT (2019 07 30) 9, 12, 20, 35
1520812 XO (2020 01 28, 2019 09 19)

CFE: 02.09.23, 27.05.01 9, 25, 41
1520835 ESTEL ALPHA HOMME (2019 12 30)

CFE: 26.04.10, 27.05.09 3
1520845 (2019 08 08)

CFE: 26.03.04 9, 14, 18, 24, 25, 26
1520846 PENSTREP-JECT (2020 02 12) 5
1520869 NutriBalance Repair 

(2020 01 07, 2019 07 09)
3

1520874 (2019 12 21)
CFE: 28.03.00 41

1520902 (2020 02 17)
CFE: 28.03.00 43

1520911 LIPO C ASKOR (2019 10 16)
CFE: 26.01.06, 26.02.01, 
27.05.07, 29.01.13

5, 35

1520928 XIST (2019 12 31)
CFE: 26.03.01, 27.05.01 15

1520937 SUPPUP (2019 12 27, 2019 10 29)
CFE: 27.01.04, 27.05.01 5, 35

1520949 (2019 10 01)
CFE: 18.01.21 12, 18, 35, 36, 37, 

39, 42
1520966 LE LION DE CHANEL 

(2020 01 30, 2019 07 30)
3

1521014 Folgari (2019 12 27)
CFE: 27.05.01 24

1521054 MEMX (2020 02 17) 16
1521058 smykker (2019 12 23, 2019 10 31)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 14
1521102 (2019 12 21)

CFE: 26.13.25, 28.03.00 23
1521144 ENERGYPOT (2019 12 27, 2019 10 29)

CFE: 27.01.09, 27.05.01, 29.01.14 5, 35
1521170 Apaviva (2019 09 20) 1, 35
1521270 ZENmbr (2019 12 30)

CFE: 27.05.01 11
1521317 PRINCESS JAVA (2020 02 12, 2019 10 01)

CFE: 02.03.01, 05.03.11, 26.11.05, 27.05.01 30
1521322 WOLFTRAIL BY JACK WOLFSKIN  

(2019 11 18, 2019 05 22)
CFE: 03.01.08, 05.01.01, 
26.01.03, 27.05.10

39, 41

1521325 goldbuch (2019 11 14) 16, 20



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1520297, 1521170 

3  1520297, 1520835, 1520869, 1520966 

4  1520297 

5  1520402, 1520407, 1520418, 1520423, 1520427, 1520512, 1520597,
 1520846, 1520911, 1520937, 1521144 

6  1520462 

7  1520769 

9  1520341, 1520674, 1520764, 1520769, 1520803, 1520812, 1520845 

10  1520735 

11  1521270 

12  1520803, 1520949 

14  1520845, 1521058 

15  1520928 

16  1520394, 1521054, 1521325 

17  1520462 

18  1520845, 1520949 

20  1520803, 1521325 

23  1521102 

24  1520845, 1521014 

25  1520812, 1520845 

26  1520845 

28  1520528 

29  1520230, 1520359, 1520463, 1520671 

30  1520359, 1520463, 1520671, 1521317 

31  1520512, 1520597, 1520671 

32  1087296, 1153711, 1520463 

33  1087296, 1153711, 1520112, 1520463 

34  1087296, 1153711 

35  1520671, 1520709, 1520735, 1520803, 1520911, 1520937, 1520949,
 1521144, 1521170 

36  1520949 

37  1520949 

39  1520114, 1520764, 1520949, 1521322 

41  1520709, 1520812, 1520874, 1521322 

42  1520764, 1520949 

43  1520902 

44  1520772
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