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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 20 kwietnia 2020 r. Nr ZT16

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) 496721 (220) 2019 03 05
(731) MUZEUM-DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI 

MAZOWIECKIEJ (W ORGANIZACJI),  
Ostrów Mazowiecka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WM

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 bibeloty, popiersia, posągi, posążki, statuetki, 
figurki i modele wykonane z metali nieszlachetnych, 9 apli-
kacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
aplikacje i programy komputerowe do pobrania, aplikacje 
mobilne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], nagrania dźwiękowe i audiowizualne, nośniki 
dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie mp3, nośniki 
dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie przystosowa-
nym do odtwarzania przez komputery i telefony komórko-
we, programy multimedialne, gry komputerowe, e-booki, 
audiobooki, filmy dokumentalne, programy radiowe, pro-
gramy telewizyjne zapisane na taśmie filmowej, kasetach 
magnetycznych i dyskach optycznych, reportaże filmowe 
zapisane na taśmie filmowej, kasetach magnetycznych 
i dyskach optycznych, zapisane nośniki dźwięku, tekstu i ob-
razu, w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, taśmy fil-
mowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne przeznaczone 
do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, magnesy, 
magnesy dekoracyjne, 14 medale, medale pamiątkowe, od-
znaczenia, odznaki pamiątkowe, ordery, popiersia, posągi, 
figurki i modele wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami, kamieniami i ich imitacjami, artyku-
ły ozdobne do użytku osobistego, wyroby jubilerskie, kółka 
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, zegary i zegarki, 
16 książki, albumy, broszury, czasopisma, magazyny, perio-
dyki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, przewodniki, 
publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, druki, 
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały 
szkoleniowe, komiksy, śpiewniki, kalendarze, terminarze, no-
tatniki, notesy podręczne, foldery, katalogi, prospekty, kartki 
do korespondencji, kartki okolicznościowe, karty pocztowe, 
koperty, papier listowy, materiały piśmienne, materiały infor-
macyjne i reklamowe, obrazy i zdjęcia, pióra i długopisy, 
pocztówki i widokówki, fotografie, reprodukcje, zakładki 
do książek, nalepki, emblematy, materiały do rysowania, 
18 torby, torby pamiątkowe, torby płócienne, 19 popiersia, 
posągi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane z mar-

muru, kamienia i betonu, 20 bibeloty, popiersia, posągi, po-
sążki, statuetki, figurki i modele wykonane z drewna, korka, 
trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, 
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych surow-
ców lub z tworzyw sztucznych, 21 bibeloty, popiersia, posą-
gi, posążki, statuetki, figurki i modele wykonane ze szkła, 
kryształu i porcelany, filiżanki i kubki, materiały promocyjne 
wykonane ze szkła, porcelany i ceramiki, 25 odzież, nakrycia 
głowy, bandany na szyję, daszki do czapek, bluzy, koszulki, 
t-shirty, 28 ozdoby okazjonalne i materiały promocyjne 
w postaci gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, artykułów 
i sprzętu sportowego, modele do zabawy, 35 usługi prowa-
dzenia sklepu oraz usługi prowadzenia detalicznej i hurto-
wej sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu 
pamiątek muzealnych, bibelotów, gadżetów, wydawnictw 
multimedialnych, zapisanych nośników dźwięku, tekstu 
i obrazu, książek, publikacji drukowanych, akcesoriów biuro-
wych i papierniczych, zabawek, odzieży, nakryć głowy, wy-
robów z metali szlachetnych, brązu, metali nieszlachetnych, 
drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, 
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imi-
tacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, szkła, krysz-
tału, porcelany, marmuru, kamienia i betonu : pamiątek mu-
zealnych, bibelotów, gadżetów, wydawnictw multimedial-
nych, zapisanych nośników dźwięku, tekstu i obrazu, ksią-
żek, publikacji drukowanych, akcesoriów biurowych i pa-
pierniczych, zabawek, odzieży, nakryć głowy, wyrobów 
z metali szlachetnych, brązu, metali nieszlachetnych, drew-
na, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbi-
nu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji 
tych surowców lub z tworzyw sztucznych, szkła, kryształu, 
porcelany, marmuru, kamienia i betonu, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej, usługi 
w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich wymienio-
nych w wykazie towarów i usług w celu ich dogodnego 
obejrzenia i umożliwienia dokonania zakupu, również drogą 
on-line, usługi w zakresie zakupów internetowych, również 
w drodze on-line, reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
najmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tek-
stów sponsorowanych, pozyskiwanie i systematyzowanie 
danych w komputerowych i internetowych bazach danych, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie infor-
macji za pomocą sieci komputerowych, kserografia, obrób-
ka tekstów, opracowywanie katalogów, spisów w celu publi-
kacji w Internecie, organizowanie targów i wystaw, 36 usługi 
przechowywania w depozycie, 37 konserwacja dzieł sztuki, 
zabytków i pamiątek, 38 dostęp do treści stron interneto-
wych i portali, usługi portalu internetowego, w tym usługi 
telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy, 
poczta elektroniczna, udostępnianie internetowego forum 
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dyskusyjnego, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, prowadzenie profilu na portalach społecz-
nościowych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej 
za pomocą komputera, zapewnianie dostępu do treści mul-
timedialnych on-line, usługi telekomunikacyjne przeznaczo-
ne do obsługi sprzedaży towarów i usług poprzez bezpo-
średnią komunikację z klientem, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, 39 organizowanie, prowadzenie i rezerwowanie 
wycieczek w tym wycieczek z przewodnikiem, usługi w za-
kresie turystyki i zwiedzania oraz obsługi ruchu turystyczne-
go, zwiedzanie turystyczne, usługi organizowania wycie-
czek, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektro-
nicznie cyfrowych danych, zdjęć, plików audio i obrazo-
wych, magazynowanie elektronicznych nośników danych 
lub dokumentów, usługi w zakresie dostarczania towarów 
w tym dostarczania towarów zamówionych koresponden-
cyjnie, dystrybucja towarów i przesyłek, magazynowanie, 
pakowanie i sortowanie towarów, 41 usługi świadczone 
przez muzea, udostępnianie publiczności w celu zwiedza-
nia wnętrz i zbiorów muzealnych, organizowanie wystaw 
muzealnych oraz ekspozycji stałych lub czasowych, wysta-
wy z dziedziny kultury, edukacji, rozrywki i sztuki, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu muzealnego, wypożyczanie zbio-
rów muzealnych i dzieł sztuki, gromadzenie, przechowywa-
nie i katalogowanie pamiątek, organizowanie widowisk hi-
storycznych w plenerze, usługi wystawiennicze, usługi bi-
blioteczne, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie 
świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniają-
cych gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem 
sieci komputerowej on-line, nauczanie, kształcenie, rozryw-
ka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie gier 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów oraz kursów, 
organizowanie konkursów, pokazów, szkoleń, warsztatów, 
prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, usługi w zakre-
sie organizowania i prowadzenia projektów historycznych, 
edukacyjnych, społecznych, imprez kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzy-
staniem Internetu, pokazy multimedialne, usługi prezentacji 
audiowizualnych, nagrywanie filmów, publikacja i redago-
wanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, pu-
blikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, filmów 
i nagrań dźwiękowych, publikacje multimedialne, rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, usługi publikowa-
nia cyfrowych materiałów wideo i audio, usługi rekonstruk-
cji i digitalizacji utworów audiowizualnych i dźwiękowych, 
42 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
historii, kultury i sztuki, przygotowywanie opracowań na-
ukowych, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, rękopi-
sów, antyków oraz zbiorów muzealnych i pamiątek, elektro-
niczne przechowywanie dokumentów, cyfrowych plików 
wideo, audio, obrazów cyfrowych, przechowywanie danych 
on-line, przygotowywanie naukowych analiz i ekspertyz, 
usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwi-
zacji danych elektronicznych, 43 wynajem sal konferencyj-
nych, wynajem sal na zebrania.

(210) 497281 (220) 2019 03 18
(731) MORAŃDA AGNIESZKA MAP MEDICA, Zastów
(540) (znak słowny)
(540) MAP MEDICA
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do za-
chowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, 
badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, 
leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje lecz-

nicze, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i opinio-
wanie dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpie-
czeniowych, prowadzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów 
rehabilitacji zdrowotnej.

(210) 499361 (220) 2019 05 02
(731) BIZZIT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bizzit

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pozycjonowanie stron internetowych, opty-
malizacja stron www, reklama w Internecie, audyty stron, 
marketing internetowy, marketing cyfrowy, kampanie płat-
ne CPC, usługi SEO/SEM, 42 projektowanie stron, doradztwo 
i consulting informatyczny.

(210) 502697 (220) 2019 07 25
(731) MEDIC & HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) medicandhome.com
(510), (511) 35 usługi sprzedaży suplementów diety, urzą-
dzeń paramedycznych, witamin, minerałów, książek i broszur 
o tematyce prozdrowotnej, 41 organizowanie i prowadzenie 
szkoleń z odnowy biologicznej, dietetyki, fizjoterapii, fizyko-
terapii, rehabilitacji, zdrowego trybu życia, rozwoju osobi-
stego, 44 przychodnie i kliniki medyczne, porady w zakresie 
farmakologii, prowadzenie rehabilitacji, fizykoterapii, fizjo-
terapii, domów dla rekonwalescentów, masaże, medyczna 
opieka pielęgniarska.

(210) 502704 (220) 2019 07 25
(731) ŁOTOWSKA-KUDASZEWICZ MAGDALENA M&F, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYDLARNIA CZTERY SZPAKI

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.02, 03.07.16, 
03.07.21, 03.07.24, 05.03.20

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmety-
ki upiększające, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, 
płyny do pielęgnacji włosów, maseczki kosmetyczne, mlecz-
ko kosmetyczne, mydło do golenia, preparaty do golenia, 
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekują-
ce, mydła migdałowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, szampony, szampony dla zwierząt domowych, olejki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, barwniki 
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do celów kosmetycznych, pomady do celów kosmetycz-
nych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, olejki esencjonalne, 
esencje eteryczne, olejki toaletowe, dezodoranty do użytku 
osobistego [wyroby perfumeryjne], antyperspiranty [środki 
przeciwpotowe], preparaty do demakijażu, pomadki do ust, 
preparaty do depilacji, produkty toaletowe, alkalia lotne 
[amoniak] stosowane jako detergent, detergenty inne niż 
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, preparaty do czyszczenia.

(210) 502705 (220) 2019 07 25
(731) ŁOTOWSKA-KUDASZEWICZ MAGDALENA M&F, 

Białystok
(540) (znak słowny)
(540) MYDLARNIA CZTERY SZPAKI
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, kosmety-
ki upiększające, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, 
płyny do pielęgnacji włosów, maseczki kosmetyczne, mlecz-
ko kosmetyczne, mydło do golenia, preparaty do golenia, 
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekują-
ce, mydła migdałowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, szampony, szampony dla zwierząt domowych, olejki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, barwniki 
do celów kosmetycznych, pomady do celów kosmetycz-
nych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, olejki esencjonalne, 
esencje eteryczne, olejki toaletowe, dezodoranty do użytku 
osobistego [wyroby perfumeryjne], antyperspiranty [środki 
przeciwpotowe], preparaty do demakijażu, pomadki do ust, 
preparaty do depilacji, produkty toaletowe, alkalia lotne 
[amoniak] stosowane jako detergent, detergenty inne niż 
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów 
medycznych, preparaty do czyszczenia.

(210) 502971 (220) 2019 07 31
(731) TVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XC XTENSE CODE extend + intense

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 szampony lecznicze, lecznicze szampony 
wzmacniające włosy, lecznicze szampony regeneracyjne, 
lecznicze szampony przyśpieszające porost włosów.

(210) 503272 (220) 2019 08 07
(731) JURCZYŃSKI RYSZARD, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) Milio
(510), (511) 9 żarówki, zasilacze LED, włączniki światła, czuj-
niki ruchu, włączniki, 11 reflektory oświetleniowe, abażury, 
architektoniczne oprawy do oświetlenia, elektryczne de-
koracyjne kolorowe światełka, elektryczne oprawy oświe-
tleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, 
lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony do oświe-
tlenia, żarówki LED, profile LED, oprawy hermetyczne LED, 
świetlówki LED, lampy halogenowe, naświetlacze, oprawy 
halogenowe, oprawy rastrowe, panele LED, lampy LED, 
plafony, żyrandole, lampki biurowe, oświetlenie samocho-

dowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie sufitowe, 
lampy metalohalogenkowe, lampy podłogowe, lampy 
oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, lampy ole-
jowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, lampy stołowe, 
lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy fluorescencyj-
ne, lampy studyjne, lampy inspekcyjne, lampy akwariowe, 
lampy awaryjne, lampy LED, testowe lampy samochodowe, 
lampy stroboskopowe [ozdobne], lampy stroboskopowe 
do dyskotek, elektryczne lampy wyładowcze, podwod-
ne lampy LED, oświetlenie dachowe, ozdoby choinkowe 
[lampy], oświetleniowe lampy wyładowcze, przenośne 
lampy, elektryczne lampy żarowe, lampy do kasków, szkła 
do lamp, sufitowe lampy wiszące, neonowe lampy oświe-
tleniowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oświetlenia, ża-
rówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, taśm LED, 
żarówek LED, zasilaczy LED, akcesoriów do taśm LED, profili 
LED, włączników do profili LED, opraw hermetycznych LED; 
świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw haloge-
nowych, czujników ruchu, włączników, opraw rastrowych, 
paneli LED, lamp LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, 
oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowe-
go, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.

(210) 504754 (220) 2019 09 23
(731) BOJAŃCZYK MAGDALENA JOANNA CAREER 

CONCEPT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CAREER CONCEPT
(510), (511) 35 usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi do-
tyczące konsultacji i doradztwa odnośnie rekrutacji i zatrud-
nienia.

(210) 505182 (220) 2019 10 03
(731) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Racula

(540) (znak słowny)
(540) MANUFAKTURA PIĘKNA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki czyszczące, środki do polerowa-
nia, preparaty do szorowania, środki do ścierania, środki per-
fumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji 
włosów, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, środki do czysz-
czenia zębów, środki toaletowe, aromaty [olejki aromatycz-
ne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż 
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, 
błyszczyki do ust, esencje eteryczne, farby do włosów, kremy 
kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski 
kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esen-
cje eteryczne, odżywki do włosów, olejki esencjonalne, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, płyny 
po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, pre-
paraty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do ce-
lów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty to-
aletowe, olejki toaletowe, peelingi do celów kosmetycznych, 
peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi 
do ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty toaleto-
we, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy 
do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła w płynie, preparaty fi-
tokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny 
osobistej, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, zmywa-
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cze do paznokci, preparaty do mycia w szczególności środki 
czyszczące, środki do prania, środki wybielające i inne sub-
stancje stosowane w praniu, preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, preparaty do polerowania, 
preparaty do prania, środki czyszczące do celów gospodar-
stwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
środki ścierne i polerskie, 35 reklama, oferowanie w mediach 
produktów dla detalicznego handlu (reklama i promocja), 
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, pro-
spektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż 
próbek, marketing, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, 
druki, próbki], organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż 
dla osób trzecich towarów: kosmetyki, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, środki perfumeryjne, 
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, ko-
smetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, środki do czyszczenia zębów, 
środki toaletowe, przybory toaletowe, aromaty [olejki aroma-
tyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż 
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, 
błyszczyki do ust, esencje eteryczne, farby do włosów, kremy 
kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski 
kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esen-
cje eteryczne, odżywki do włosów, olejki esencjonalne, olejki 
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, pły-
ny po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, 
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampo-
ny, produkty toaletowe, olejki toaletowe, peelingi, peelingi 
złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi do ciała, 
peelingi do twarzy, preparaty toaletowe, płyny do kąpieli, 
olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty 
do kąpieli, mydła w płynie, preparaty fitokosmetyczne, pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty 
perfumeryjne, puder do twarzy, zmywacze do paznokci, pre-
paraty do mycia w szczególności środki do czyszczenia, środ-
ki do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty do polerowania, preparaty do prania, 
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środ-
ki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki od-
świeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie.

(210) 505242 (220) 2019 10 04
(731) SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA, Jedwabne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfectherm

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 belarki, bębny jako części maszyn, brony, 
brzeszczoty pił jako części maszyn, cylindry do maszyn, czo-
py jako części maszyn, czyszczalnie złożone do ziaren, dłuta 

do maszyn, dmuchawy jako maszyny, dmuchawy do spręża-
nia, zasysania i transportu ziarna, dojarki, dojarki mechanicz-
ne, drążki jako części maszyn, maszyny do obróbki drewna, 
elewatory rolnicze, formy jako części maszyn, frezarki, giętar-
ki, gładziarki, maszyny do gwintowania, hydrauliczne silniki, 
instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolektory do zbie-
rania kamienia kotłowego, kołowroty, kondensatory pary, 
koparki, korby jako części maszyn, kosiarki, krążki jako części 
maszyn, kubki udojowe do dojarek, lemiesze do pługów, łu-
skarki ziarna, łożyska jako części maszyn, maselnice, maszyny 
rolnicze, mieszalniki, młynki domowe, maszyny do pielenia, 
maszyny do ubijania, osłony do maszyn, maszyny do upra-
wiania ziemi do użytku rolniczego, pługi, mechaniczne po-
dajniki paszy dla zwierząt, młotki jako części maszyn, noże 
jako części maszyn, obudowy jako części maszyn, przesiewa-
cze, separatory, separatory para-olej, sieczkarnie, siewniki, 
suszarki jako wirówki, maszyny do obróbki tytoniu, wialnie, 
wirówki jako maszyny, wirówki do mleka, urządzenia elektro-
mechaniczne do produkcji żywności, regulatory jako części 
maszyn, szpule jako części maszyn, tłoki jako części maszyn, 
zawory jako części maszyn, zgrabiarki, żniwiarki, snopowią-
załki, maszyny budowlane, maszyny do mleczarstwa, maszy-
ny do budowy dróg, maszyny do mieszania, maszyny 
do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny do robót 
ziemnych, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny 
kruszące, maszyny ssące do celów przemysłowych, 19 balu-
strady, baraki, belki niemetalowe, boazerie, bramy niemeta-
lowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy, dachówka 
niemetalowa, drzwi niemetalowe, forniry, futryny niemetalo-
we, gonty, gzymsy niemetalowe, kabiny telefoniczne nieme-
talowe, kamieniarskie wyroby, karton budowlany, kątowniki 
niemetalowe, kesony do prac konstrukcyjnych pod wodą, 
klepki drewniane, kominowe trzony niemetalowe, konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kraty nie-
metalowe, krokwie dachowe, kształtowniki niemetalowe, 
kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe stosowane w bu-
downictwie, łaty drewniane, marmur, mozaiki dla budownic-
twa, materiały budowlane niemetalowe, nadproża niemeta-
lowe, obróbki budowlane niemetalowe, obudowy komin-
ków, odrzwia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okien-
nice niemetalowe, okna niemetalowe, oliwin dla budownic-
twa, pak, palisady niemetalowe, papa, papier budowlany, 
parkiety, piasek dla budownictwa, piasek srebrny, piaskowiec 
budowlany, płytki niemetalowe stosowane w budownic-
twie, podkłady kolejowe niemetalowe, podłogi niemetalo-
we, podpory niemetalowe, pokrycia dachów stosowane jako 
niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, powłoki stoso-
wane jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla bu-
downictwa, progi niemetalowe, ramy do okien niemetalo-
we, przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i kli-
matyzacyjnej, rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe, 
urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, rozpórki 
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, schody niemetalo-
we, sklejka, słupy niemetalowe, stajnie, stopnie schodów nie-
metalowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, szkło 
konstrukcyjne, szkło płaskie walcowane stosowane jako 
okienne dla budownictwa, ścianki szczelne niemetalowe, 
trampoliny niemetalowe, trzcina dla budownictwa, wykła-
dziny niemetalowe, wyroby ze styropianu stosowane w bu-
downictwie, wyroby z polistyrenu stosowane w budownic-
twie, wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, zbior-
niki murowane, zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, 
znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne niemetalowe, 
żużel stosowany jako materiał budowlany, żwir, poidła dla 
zwierząt domowych, 35 badanie rynku, doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw 
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lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprze-
daż produktów dla innych przedsiębiorstw poprzez Internet 
z zakresu: budownictwa i dla budownictwa, leśnictwa, na-
siennictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, szkółkarstwa, usługi 
handlowe w zakresie półproduktów pochodzenia rolnicze-
go, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalają-
ce nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi, w skle-
pach i hurtowniach z: wyrobami budowlanymi, samochodo-
wymi, materiałami z tworzyw sztucznych, artykułami ogrod-
niczymi, nasionami, sadzonkami, materiałem szkółkarskim, 
środkami chemicznymi dla ogrodnictwa, narzędzi i sprzętu 
dla: leśnictwa, rolnictwa i ogrodnictwa, ze sprzętem i wyro-
bami: do użytku spożywczego, z przeznaczeniem dla rolnic-
twa, maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do tych ma-
szyn i urządzeń, usługi handlowe w zakresie obrotu płodów 
rolnych i żywych zwierząt, a w szczególności: bębny jako 
części maszyn, brony, brzeszczoty pił jako części maszyn, cy-
lindry do maszyn, czopy jako części maszyn, czyszczalnie 
złożone do ziaren, dłuta do maszyn, dmuchawy jako maszy-
ny, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, 
dojarki, dojarki mechaniczne, drążki jako części maszyn, ma-
szyny do obróbki drewna, elewatory rolnicze, formy jako czę-
ści maszyn, frezarki, giętarki, gładziarki, maszyny do gwinto-
wania, hydrauliczne silniki, instalacje do mycia pojazdów, 
maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, koła 
zębate, kołowroty, kondensatory pary, kopaczki, koparki, kor-
by jako części maszyn, kosiarki, krążki jako części maszyn, 
kubki udojowe do dojarek, kultywatory, lemiesze do pługów, 
łuskarki ziarna, łożyska jako części maszyn, maselnice, maszy-
ny rolnicze, mieszalniki, maszynki do mięsa, młynki domowe, 
maszyny do pielenia, maszyny do ubijania, narzędzia, narzę-
dzia rolnicze, osłony do maszyn, maszyny do uprawiania zie-
mi do użytku rolniczego, pługi, mechaniczne podajniki pa-
szy dla zwierząt, podgrzewacze wody, podnośniki, poidła dla 
zwierząt, młotki jako części maszyn, noże jako części maszyn, 
obudowy jako części maszyn, przesiewacze, separatory, se-
paratory para-olej, sieczkarnie, siewniki, sita, snopowiązałki, 
suszarki jako wirówki, szatkownice, maszyny do obróbki tyto-
niu, wialnie, wirówki jako maszyny, wirówki do mleka, wy-
mienniki ciepła, zgrabiarki, urządzenia elektromechaniczne 
do produkcji żywności, regulatory jako części maszyn, szpule 
jako części maszyn, tłoki jako części maszyn, zawory jako czę-
ści maszyn, zgrabiarki, żniwiarki, snopowiązałki, altany stoso-
wane jako konstrukcje, balustrady, baraki, baseny kąpielowe 
stosowane jako konstrukcje, belki niemetalowe, boazerie, 
bramy niemetalowe, budki targowe, budynki niemetalowe 
przenośne, chlewy, dachówka niemetalowa, drzwi niemeta-
lowe, forniry, futryny niemetalowe, gonty, gzymsy niemeta-
lowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, kabiny telefoniczne 
niemetalowe, kamieniarskie wyroby, karton budowlany, ką-
towniki niemetalowe, kesony do prac konstrukcyjnych pod 
wodą, klepki bednarskie, klepki drewniane, kominowe trzony 
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu-
downictwa, kostki niemetalowe, kraty niemetalowe, krokwie 
dachowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki niemetalowe, 
listwy niemetalowe stosowane w budownictwie, lufciki, łaty 
drewniane, marmur, mozaiki dla budownictwa, materiały bu-
dowlane niemetalowe, nadproża niemetalowe, obróbki bu-
dowlane niemetalowe, obudowy kominków, odrzwia nie-
metalowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrody zimowe jako 
konstrukcje budowlane, okiennice niemetalowe, okna nie-
metalowe, okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownic-
twa, osprzęt drzwiowy, pak, palisady niemetalowe, papa, 
papier budowlany, parkiety, piasek dla budownictwa, piasek 
srebrny, piaskowiec budowlany, płyty, płytki niemetalowe 

stosowane w budownictwie, podkłady kolejowe niemetalo-
we, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, podwaliny 
niemetalowe, pokrycia dachów stosowane jako niemetalo-
we, pokrycia ścian niemetalowe, pokrywy włazów niemeta-
lowe, powłoki stosowane jako materiały budowlane, profile 
niemetalowe dla budownictwa, progi niemetalowe, pro-
wadnice do drzwi lub okien niemetalowe, przegrody nieme-
talowe, ramy do okien niemetalowe, przewody niemetalowe 
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, ramy do okien 
niemetalowe, rolety wewnętrzne i zewnętrzne niemetalowe, 
urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, rozporki 
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, schody niemetalo-
we, sklejka, słupy niemetalowe, spoiwa do murów, stajnie, 
stemple podporowe, stopnie schodów niemetalowe, stropy 
niemetalowe, sufity niemetalowe, szkło konstrukcyjne, szkło 
płaskie walcowane stosowane jako okienne dla budownic-
twa, szkło zbrojone, ścianki szczelne niemetalowe, trampoli-
ny niemetalowe, trzcina dla budownictwa, witryny niemeta-
lowe, wykładziny niemetalowe, wyroby ze styropianu stoso-
wane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane 
w budownictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budow-
nictwie, zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa 
niemetalowe, znaki drogowe nieświecące i niemechaniczne 
niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żużel stosowany jako 
materiał budowlany, żwir.

(210) 505258 (220) 2019 10 04
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kajmak masa KRÓWKOWA gostyńska SM Gostyń

(531) 03.04.02, 08.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 masa krówkowa, masa kajmakowa.

(210) 505259 (220) 2019 10 04
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUKT POLSKI Mleko w proszku odtłuszczone 

granulowane SM Gostyń
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(531) 01.15.15, 02.09.14, 03.04.02, 08.03.25, 11.03.03, 26.04.02, 
26.11.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mleko w proszku do celów spożywczych, 
mleko w proszku odtłuszczone granulowane.

(210) 505260 (220) 2019 10 04
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE częściowo 

odtłuszczone light lekkie 4% tłuszczu SM Gostyń 
gostyńskie

(531) 03.04.02, 08.03.01, 11.01.02, 11.03.04, 26.02.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 mleko w proszku do celów spożywczych, 
mleko w proszku odtłuszczone granulowane,.

(210) 506628 (220) 2019 11 10
(731) LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz 
pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środ-
ki kosmetyczne ze składników naturalnych oraz wegańskie, 
kremy do ciała, kremy do twarzy, masła i pasty do ciała 
i do twarzy, kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szam-
pony, mydła, płyny do mycia, dezodoranty, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki perfumowane, mleczka i olejki do celów 
kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, perfumy i wody 
toaletowe kosmetyki upiększające, kosmetyki do makijażu, 
w tym ze składników naturalnych oraz wegańskie, kosmety-
ki do zmywania makijażu, oczyszczania skóry twarzy, środ-
ki czyszczące i piorące, w tym ze składników naturalnych, 
5 lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia 
i pielęgnacji skóry ciała i twarzy a także rąk, paznokci i wło-
sów, kremy, balsamy, emulsje, żele, lotiony o charakterze lecz-
niczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób poddawa-
nych terapii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz 
do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń.

(210) 506629 (220) 2019 11 10
(731) LA-LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LA-LE
(510), (511) 3 kosmetyki i środki kosmetyczne do mycia oraz 
pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, w tym kosmetyki i środ-
ki kosmetyczne ze składników naturalnych oraz wegańskie, 
kremy do ciała, kremy do twarzy, masła i pasty do ciała 
i do twarzy, kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, szam-
pony, mydła, płyny do mycia, dezodoranty, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki perfumowane, mleczka i olejki do celów 
kosmetycznych, serum i hydrolaty do celów kosmetycznych, 
środki do czyszczenia i pielęgnacji zębów, perfumy i wody 
toaletowe kosmetyki upiększające, kosmetyki do makijażu, 
w tym ze składników naturalnych oraz wegańskie, kosmety-
ki do zmywania makijażu, oczyszczania skóry twarzy, środ-
ki czyszczące i piorące, w tym ze składników naturalnych, 
5 lecznicze środki higieniczne i kosmetyczne do leczenia 
i pielęgnacji skóry ciała i twarzy a także rąk, paznokci i wło-
sów, kremy, balsamy, emulsje, żele, lotiony o charakterze lecz-
niczym, zwłaszcza przeznaczone do skóry osób poddawa-
nych terapii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii oraz 
do leczenia i pielęgnacji blizn i poparzeń.

(210) 506873 (220) 2019 11 18
(731) PIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) piela business engineering

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo strategiczne dla przedsiębiorstw, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo w zakresie efek-
tywności biznesowej, reklama i marketing, 36 doradztwo 
finansowe, 37 doradztwo inżynieryjne.

(210) 507101 (220) 2019 11 25
(731) KANIGOWSKA MAŁGORZATA USŁUGI 

KOREPETYTORSKIE MARGO-FLYING POLYGLOT, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W N E S LATAJĄCY POLIGLOTA Małgorzata 

Kanigowska

(531) 01.01.17, 18.05.03, 26.01.16, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje 
mobilne, środki edukacyjne do pobrania, edukacyjne aplika-
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cje na tablety, edukacyjne programy komputerowe dla dzie-
ci, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 16 materiały 
edukacyjne i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, publi-
kacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki eduka-
cyjne, 41 nauczanie, nauczanie języków obcych, nauczanie 
języków, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie 
indywidualne, nauczanie i szkolenia.

(210) 507182 (220) 2019 11 25
(731) STERKOWICZ JAROSŁAW, 
(540) (znak słowny)
(540) Sztos
(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, bokserki, czapki jako nakrycia gło-
wy, kurtki [odzież], legginsy, majtki, odzież, skarpetki, podko-
szulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, pikowane kurtki 
[odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych.

(210) 507323 (220) 2019 11 28
(731) ZAJĄC KINGA, PAWLAK-SZPOTAN MONIKA K&M 

NOVA SPÓŁKA CYWILNA, Nowa Gadka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDSEE

(531) 03.02.09, 03.02.24, 03.02.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 
29.01.03, 29.01.08

(510), (511) 12 rowery dziecięce, rowery, rowery składane, ro-
wery na pedały, rowerki biegowe (pojazdy), wózki, wózki dzie-
cięce, wózki dziecięce spacerowe, 20 fotele, rozkładane fotele, 
fotele wypoczynkowe, rozkładane fotele (do siedzenie i spa-
nia), 27 dywany, chodniki i maty, 28 zabawki, hulajnogi (za-
bawki), pojazdy (zabawki), zabawki bujane, zabawki mówiące, 
zabawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki dla zwierząt, 
zabawki na baterie zabawki z tkanin, zabawki dla niemowląt, 
zabawki dla dzieci, zabawki dla psów, zabawki do pchania, 
leżaczki bujane (zabawki), zabawki do jeżdżenia, wypchane 
zwierzęta (zabawki), zabawki na kółkach, inteligentne pluszo-
we zabawki, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki dla 
zwierząt domowych, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, konie 
na biegunach (zabawki), zabawki w kształcie zwierząt, wielo-
funkcyjne zabawki dla niemowląt, rowery trójkołowe (zabaw-
ki), pojazdy jeżdżące dla dzieci, czterokołowe pojazdy dla dzie-
ci, zabawki na kółkach napędzane pedałami, maty do zabawy 
zawierające zabawki dla niemowląt.

(210) 507921 (220) 2019 12 28
(731) MAGNEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.02.01, 26.07.25, 24.17.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 filtry [części maszyn lub silników], bębny [czę-
ści maszyn], sita [maszyny lub części maszyn], 9 magnesy 
dekoracyjne.

(210) 507928 (220) 2019 12 11
(731) ŁUCZAK WOJCIECH ADAM, ŻARNECKI TOMASZ 

CENTRUM ROLNICZE AVENA ŁUCZAK & ŻARNECKI 
SPÓŁKA CYWILNA, Szulec

(540) (znak słowny)
(540) AVENA
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i poprzez stro-
ny internetowe: nawozów, pasz, nasion siewnych, artykułów 
zootechnicznych i żywych zwierząt oraz środków do dezyn-
fekcji i deratyzacji.

(210) 508050 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA 

Z KLUSKAMI O SMAKU CURRY W STYLU INDYJSKIM 
indian style curry flavour instant noodle soup india 
style

(531) 08.07.01, 08.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, zupy z makaronem.

(210) 508051 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA 

Z KLUSKAMI O SMAKU OWOCÓW MORZA W STYLU 
TAJSKIM seafood TOM YUM FLAVOUR instant noodle 
soup THAI STYLE
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(531) 08.07.01, 08.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, zupy z makaronem.

(210) 508052 (220) 2019 12 13
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(554) (znak przestrzenny)
(540) VIFON For Today Since 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA 

Z KLUSKAMI O SMAKU KURCZAKA W STYLU 
MAROKAŃSKIM Moroccan style Chicken flavour 
instant noodle soup Moroccan style

(531) 08.07.01, 08.07.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i skład-
niki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone wa-
rzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty 
pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy 
miso, zupy w proszku, zupy z makaronem.

(210) 508064 (220) 2019 12 14
(731) POZIEMSKI KAROL, KARAŚ MATEUSZ SBM  

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SBM

(531) 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.

(210) 508112 (220) 2019 12 16
(731) KUC MICHAŁ PAWEŁ WOODENLAND, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MCASES

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie ścienne, 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy ścienne, lampy 
stojące, lampy wiszące, 20 meble, meblościanki, ławy, kre-
densy, kontuary, meble domowe, meble stołówkowe, meble 
łączone, meble komputerowe, meble łazienkowe, konsole, 
szafki, meble sypialne, meble drewniane, szafy, meble biu-
rowe, 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 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, 35 sprzedaż deta-
liczna lub hurtowa następujących towarów: meble, meblo-
ścianki, ławy, kredensy, kontuary, meble domowe, meble 
stołówkowe, meble łączone, meble komputerowe, meble ła-
zienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble drewniane, 
szafy, 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, meble 
do pokojów dziecinnych, szafki na materiały biurowe.

(210) 508220 (220) 2019 12 18
(731) DR DOROTA WOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.06
(510), (511) 25 odzież.

(210) 508274 (220) 2019 12 19
(731) KOŚCIELNIAK RADOSŁAW NIEMCHEM.COM, Szewce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blinks
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż poniższych towarów dla osób trze-
cich: środki wybielające i inne stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my-
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, pielu-
chy niemowlęce z papieru lub celulozy (jednorazowe), chus-
teczki, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt.

(210) 508388 (220) 2019 12 23
(731) ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Barlinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTO Z nami zapakujesz wszystko!

(531) 26.01.03, 26.01.11, 26.03.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 papier, papier falisty, karton, tektura, tek-
tura falista i wyroby z tych materiałów do pakowania 
i transportu: koszyki biurowe, pojemniki, pudełka, pudła: 
klapowe, fasonowe, opakowania z tektury falistej z za-
bezpieczeniem (znakowaniem) niewidocznymi danymi 
zmiennymi, wyposażenie pudeł: kratownice, wkładki, 
obwoluty i przekładki z tektury, rury tekturowe, skrzynki, 
tacki, torby, torebki, koperty, woreczki, rożki do pakowa-
nia i transportu z papieru, kartonu, tektury lub tworzyw 
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych do pakowania 
i transportu, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami 
powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transpor-
cie, opakowania do butelek z papieru, kartonu lub tektury, 
podstawki pod kufle do piwa, torby na śmieci z papieru 
lub tworzyw sztucznych, wyroby promocyjne-reklamowe 
z papieru, kartonu, tektury lub tworzyw sztucznych, ar-
tykuły biurowe z papieru, kartonu, tektury lub tworzyw 
sztucznych: teczki na dokumenty, pojemniki na akta, 
torby i kartony okazjonalne, skorowidze, skoroszyty, pa-
pierowe wyroby poligraficzne: druki, faktury, foldery, 
informatory, instrukcje, kalendarze, papiery firmowe, pa-
pier do drukarek komputerowych, poradniki, prospekty, 
skrypty, wizytówki, taśmy papierowe, taśmy samoprzylep-
ne do celów papierniczych, ulotki, papier do pakowania, 
obrusy papierowe, papierowe ręczniki, serwetki, papier 
toaletowy, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagra-
nicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub 
hurtowniach poprzez agentów oraz za pośrednictwem 
strony internetowej następujących towarów: papier, tek-
tura, karton, oraz wyroby z tych materiałów do pakowania 
i transportu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia i transportu, artykuły biurowe i poligraficzne, wyroby 
promocyjno-reklamowe z papieru, kartonu tektury lub 
tworzyw sztucznych, artykuły toaletowe i higieniczne, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi: reklamo-
we i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, 
próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi badania rynku.

(210) 508656 (220) 2020 01 02
(731) GAJDA CYPRIAN CONSULTING, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MZ MINISTERSTWO ZIELENI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.03, 
26.11.09

(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwie-
rząt, słód, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodar-
czej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biu-
rowe, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz 
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, 
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 508776 (220) 2020 01 07
(731) ORELL MACIEJ ORELL, Mierzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orell USŁUGI KOMINIARSKIE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 37 czyszczenie kominów, uszczelnianie budyn-
ków, budownictwo.

(210) 508791 (220) 2020 01 08
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) ICAN DIGITAL SERVICES
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma 
elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwięko-
we, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, e-
-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elektro-
niczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, 
elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania 
pocztą tradycyjną, elektroniczne sprawozdania do pobrania, 
filmy do pobrania, filmy wideo, interaktywne płyty DVD, klu-
cze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego 
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, 
książki audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do po-
brania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
książki zapisane na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty 
CD ROM, nagrane płyty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane 
taśmy wideo niemuzyczne, nagrania audio, nagrania audio 
i wideo, nagrania multimedialne, nagrania wideo do pobrania, 
nagrania wideo z filmami, pliki graficzne do pobierania, płyty 
nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, płyty [nagra-
nia dźwiękowe], pobieralne broszury elektroniczne, pobieral-
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ne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty do pobrania, 
podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowe-
go, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do po-
brania, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elek-
troniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, pu-
blikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, 
publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej 
z Internetu, środki edukacyjne do pobrania, terminarze i orga-
nizery do pobrania, które można wydrukować, tygodniowe 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 
videocasty, wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy 
audio, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne orga-
nizery, elektroniczne notatniki, interaktywne tablice elektro-
niczne, futerały na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, 
notatniki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne [do nauczania], roboty edukacyjne, 
stoiska do przeprowadzania badań, stoiska do przeprowadza-
nia testów, urządzenia do diagnozy [w celach naukowych], 
urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji, urządzenia 
dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przyrządy badaw-
cze, urządzenia i przyrządy do nauczania, urządzenia i przyrzą-
dy szkoleniowe i dydaktyczne, 16  indeksy, skorowidze, kalen-
darze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze 
na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące dzień 
tygodnia, kartki papieru do robienia notatek, kartki do noto-
wania, kartki do korespondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety 
z papieru, identyfikatory (artykuły biurowe), bloki do pisania, 
bloki (artykuły papiernicze), agendy, arkusze papieru (artykuły 
papiernicze), bloczki notatnikowe, bloczki do zapisywania, 
bloczki do pisania, bloczki do notowania, bloki papierowe, 
czyste dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolorowe, karty 
z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty (artykuły piśmien-
ne), koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi 
gości, materiały do pisania, materiały drukarskie i introligator-
skie, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we, notatniki, notatniki (notesy),notatniki samoprzylepne, no-
tatniki ilustrowane, notatniki w linie, notesy, notesy (artykuły 
papiernicze), notesy kieszonkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń, 
okładki notatników, okładki, obwoluty (artykuły papiernicze), 
oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wy-
konane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tek-
tury, organizery do użytku biurowego, organizery kieszonko-
we, organizery na biurko, organizery osobiste, organizery (sto-
jaki) na notatki, pamiętniki, dzienniki, papier do koresponden-
cji, papier do kopiowania, papier do pisania (listowy), papier 
firmowy, papier listowy, papierowe artykuły piśmienne, papie-
rowe materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, 
papierowe etykietki identyfikacyjne, pisanie (bloki do -), pisa-
nie notatek (bloczki do -), plakietki papierowe, podkładki 
na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, pojemniki 
na karteczki do notowania, pojemniki na korespondencję, 
przegródki, przekładki do dokumentów, przekładki do zeszy-
tów, przyborniki biurkowe, przylepne kartki na notatki, samo-
przylepne etykiety drukowane, segregatory (artykuły biuro-
we), segregatory do prezentowania, segregatory na listy, se-
gregatory na luźne kartki, skoroszyty do dokumentów, skoro-
szyty i segregatory, skorowidze, szkicowniki, tablice na notatki 
(artykuły biurowe), tablice z kartkami do prezentacji (flipchart), 
teczki do użytku biurowego, teczki (artykuły papiernicze), 
teczki na dokumenty (artykuły biurowe), teczki na dokumenty 
będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe (artykuły 
papiernicze), teczki papierowe na dokumenty, terminarze, ter-
minarze biurkowe, terminarze kieszonkowe, terminarze mie-
sięczne, terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze ty-
godniowe, zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pisania, 
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenia języko-
we ustne, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, 

usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, szkoły (edukacja), udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych, nie do pobrania, 41 publikacja czaso-
pism, publikacja broszur, pisanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, multimedialne wydania gazet, multimedial-
ne wydania magazynów, multimedialne wydania czasopism, 
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo-
we, w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdję-
cia, innych niż do celów reklamowych, publikacja kalendarzy, 
publikacja kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie ksią-
żek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publi-
kacja gazet elektronicznych on-line, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja pod-
ręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publika-
cja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, publikowanie czasopism elek-
tronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publiko-
wanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publiko-
wanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie 
książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publi-
kowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, publiko-
wanie podręczników, publikowanie podręczników szkolenio-
wych, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania 
biznesowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, publiko-
wanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych  
on-line (nie do pobrania), udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, tworzenie (opracowywanie) podcastów, two-
rzenie (opracowywanie) treści edukacyjnych do podcastów, 
redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie publikacji  
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi 
dziennikarskie, usługi publikacji, usługi w zakresie publikowa-
nia on-line, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, wydawanie audiobooków, wydawanie biule-
tynów, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, montaż filmów, 
prezentacja nagrań wideo, montaż (obróbka) taśm wideo, pro-
dukcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych 
i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, 
produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm wi-
deo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych 
z zarządzania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi studiów na-
grań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań 
w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż filmów, 
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja eduka-
cyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów szkole-
niowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, edukacja 
zawodowa dla młodych ludzi, kursy korespondencyjne doty-
czące inwestowania, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządza-
nia, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, opracowywanie 
kursów edukacyjnych i egzaminów, ocena orientacji zawodo-
wej, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkolenio-
wych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organi-
zowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowa-
nie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie kolo-
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kwiów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organi-
zowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie prezen-
tacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szko-
leniowych, organizowanie seminariów, organizowanie semi-
nariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów doty-
czących edukacji, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie 
szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, or-
ganizowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizo-
wanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, or-
ganizowanie wystaw do celów edukacyjnych, planowanie se-
minariów w celach edukacyjnych, produkcja materiałów kur-
sowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodo-
wych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja ma-
teriałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawo-
dowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na wykładach z zarządzania, prowadzenie kursów edukacyj-
nych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów dotyczących za-
rządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospo-
darczą, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie se-
minariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów edukacyj-
nych w dziedzinie biznesu, przygotowywanie kursów eduka-
cyjnych i egzaminów, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkole-
nia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, trening umiejętności zawodo-
wych, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, 
udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi dorad-
cze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń 
komputerowych, usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczą-
ce edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych doty-
czące handlu, usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi 
edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne w za-
kresie szkoleń biznesowych, usługi konsultacyjne w zakresie 
edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane ze szkole-
niami pracowników, usługi nauczania związane z pomocą biz-
nesową, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe 
dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkole-
niowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi tre-
nerskie, usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi w zakre-
sie szkolenia zawodowego, zapewnianie kursów szkolenio-
wych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kur-
sów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią infor-
macyjną, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności za-
wodowych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub 
wideo, produkcja filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, 
produkcja szkoleniowych filmów wideo, realizacja nagrań au-
diowizualnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi 
w zakresie nagrań fonicznych, świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych i pisemnych, usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania.

(210) 508818 (220) 2020 01 08
(731) PÓŹNIEWSKA-KURZYNA MARZENA JOLANTA SKLEPY 

FIRMOWE, Czechowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jubimax

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki.

(210) 508839 (220) 2020 01 09
(731) ABSZTYFIKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieżuń
(540) (znak słowny)
(540) nadwyraz.com
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, sprzedaż 
ubrań, obuwia, nakryć głowy, ubrań dziecięcych, koszulek 
z nadrukami, koszulek, T-shirtów, sprzedaż wyrobów ze skó-
ry i imitacji skóry, sprzedaż parasolek, parasoli, toreb, sasze-
tek, pasków, portfeli, etui na klucze, tornistrów, plecaków, 
torebek, smyczy, usługi reklamowe, usługi prowadzenia 
sklepu internetowego w zakresie sprzedaży odzieży, rekla-
ma za pośrednictwem sieci internetowej, udostępnianie re-
klam, usługi dotyczące public relations, usługi agencji rekla-
mowej, publikowanie i rozpowszechnianie tekstów rekla-
mowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, 
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
reklamy prasowe, usługi edytorskie, obróbka tekstów re-
klamowych, sondaże, usługi w zakresie dystrybucji i dorę-
czania prospektów i próbek reklamowych, usługi badania 
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, pozyski-
wanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, udostępnia-
nie narzędzi elektronicznych do wspierania prowadzenia 
działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, udostępnianie informacji gospodarczych, zgro-
madzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi 
związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupo-
wanie w sklepie i hurtowni, w tym prowadzenie sklepu 
internetowego z następującymi towarami: odzież, odzież 
damska, odzież męska, odzież dziecięca, bandany na szy-
ję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna nocna, bielizna 
damska, bielizna męska, biustonosze, boa na szyję, chusty, 
apaszki, garnitury, getry, gorsety, halki, kalesony, kalosze, 
kapelusze, koszule, kurtki, legginsy, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, palta, płaszcze, pe-
leryny, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podkoszulki, 
podwiązki, podwiązki do pończoch, pończochy, prochow-
ce, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, spodnie, spódni-
ce, stroje kąpielowe, sukienki, swetry, szaliki, szelki, T-shirty, 
ubrania damskie, ubrania męskie, ubrania dziecięce, publi-
kacje elektroniczne.

(210) 508841 (220) 2020 01 09
(731) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TITANIUM NANO-LAYER antiscratch

(531) 01.13.15, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogi wykonane 
z PCV (polichlorek winylu) i minerałów takich jak na przy-
kład: kwarc, piasek, hydroksykrzemian magnezu, talk, węglan 
wapnia, kreda, podłogi wykonane z poliuretanu i minerałów 
takich jak na przykład: kwarc, piasek, hydroksykrzemian ma-
gnezu, talk, węglan wapnia, kreda, podłogi wykonane z poli-
propylenu i minerałów takich jak na przykład: kwarc, piasek, 
hydroksykrzemian magnezu, talk, węglan wapnia, kreda, 
podłogi wykonane z PET (poli(tereftalan etylenu)) i minera-
łów takich jak na przykład: kwarc, piasek, hydroksykrzemian 
magnezu, talk, węglan wapnia, kreda, podłogi wykonane 
z polietylenu i minerałów takich jak na przykład: kwarc, pia-
sek, hydroksykrzemian magnezu, talk, węglan wapnia, kreda, 
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej podłóg niemeta-
lowych.

(210) 508854 (220) 2020 01 09
(731) TUŁACZ DOMINIK KAMIL, Helenów
(540) (znak słowny)
(540) NINJA PROGRAMOWANIA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne.

(210) 508855 (220) 2020 01 09
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) VEGENOSSI
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wege-
tariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, 
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty 
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, 
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystaw-
ki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, 
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe 
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty 
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa roso-
łowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup, 
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce 
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszan-
ka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski 
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wędliny, mię-
so gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone, 
suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso 
mielone [mięso siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy, 
surowe kiełbasy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane, 
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu 
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, kra-
kersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzo-
ne [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony za-
wierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe na-
dziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożo-
ne produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki 
smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przypra-
wy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, maryna-

ty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty 
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie 
zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście [gotowe], 
kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywa-
mi, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze składające 
się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku składający się 
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.

(210) 508860 (220) 2020 01 09
(731) KACZMARCZYK MARIUSZ KANON PIĘKNA,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kanon Piękna Zachwyć Sobą Świat

(531) 02.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów 
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, 44 usługi kosmetyczne, 
zabiegi kosmetyczne, usługi spa, usługi manicure i pedicu-
re, elektroliza kosmetyczna, analiza kosmetyczna, zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
zabiegi kosmetyczne dla włosów, laserowy zabieg kosme-
tyczny pajączków, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów 
kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg lasero-
wy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, masaże, masaż tkanek głębokich, 
informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, 
usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usu-
wania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakła-
dania makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentne-
go, usługi kosmetyczne 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, usłu-
gi doradcze związane z pielęgnacją skóry, zabiegi depila-
cyjne, gabinety pielęgnacji skóry.

(210) 508874 (220) 2020 01 10
(731) WAWRZYNIAK DAGMARA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CARDIOMASAKRA
(510), (511) 9 e-booki, książki audio, filmy wideo, 25 odzież 
sportowa, odzież codzienna, 41 treningi zdrowotne i treningi 
fitness, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi w zakre-
sie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję.

(210) 508885 (220) 2020 01 10
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) LOTOS AURUM
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do silników samochodo-
wych, oleje do smarowania, oleje mineralne, oleje smarowe 
jako oleje hydrauliczne, oleje syntetyczne, oleje smarowe 
[smary przemysłowe], oleje smarowe do silników pojazdów 
mechanicznych, syntetyczne oleje do smarowania, oleje pół-
syntetyczne.

(210) 508893 (220) 2020 01 10
(731) MAKOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ MEDIASERWIS, 

Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENCELLULE

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie 
mody, projektowanie opakowań, stylizacja [wzornictwo 
przemysłowe], usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.

(210) 508894 (220) 2020 01 10
(731) SOCZKO MARCIN MARCIN SOCZKO & PARTNERZY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soczko & PARTNERZY OCHRONA DANYCH

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 14.05.01, 
14.05.23

(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-
nych, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych.

(210) 508896 (220) 2020 01 10
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) allegro Gadane

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi forów i komunikatorów internetowych, 
aplikacje mobilne używane do obsługi forów i komunikato-
rów internetowych, 35 obsługa rynków on-line w celu umoż-
liwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami 
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc 

w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line 
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line 
z tym związane, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron in-
ternetowych i portali, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego za pomocą strony internetowej, 42 usługi kompu-
terowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów 
w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywa-
nie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów 
marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów  
on-line, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do obsługi fo-
rów i komunikatorów internetowych.

(210) 508897 (220) 2020 01 10
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO GADANE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi forów i komunikatorów internetowych, 
aplikacje mobilne używane do obsługi forów i komunikato-
rów internetowych, 35 obsługa rynków on-line w celu umoż-
liwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami 
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi 
reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-
-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny  
on-line z tym związane, 38 zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego za pomocą strony internetowej, 42 usługi 
komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki 
produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie 
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych 
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line, oprogramowanie jako usługa (SaaS) do ob-
sługi forów i komunikatorów internetowych.

(210) 508898 (220) 2020 01 10
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGROMAT
(510), (511) 6 skrzynki na listy oraz paczki metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych, paczek oraz towarów, konte-
nery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych i paczek oraz towarów, 7 urzą-
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dzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania 
paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń, 
9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line, oprogramowanie komputerowe używane 
w transporcie i dostawie towarów, aplikacje mobilne używane 
w transporcie i dostawie towarów, automatyczne urządzenia 
elektroniczne służące do przyjmowania, sortowania, czasowe-
go przechowywania, nadawania i wydawania paczek, listów, 
przesyłek, towarów, terminale służące do nadawania, prze-
chowywania, odbioru i przesyłania listów, paczek, przesyłek, 
towarów, urządzenia i programy komputerowe do obsługi 
elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem 
sms lub Internetu, programy komputerowe do obsługi płat-
ności, bankomaty, wpłatomaty, 35 obsługa rynków on-line 
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych mię-
dzy osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trze-
cich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, 
usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polega-
jąca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci 
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą ofero-
wać i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line 
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line 
z tym związane, usługi w zakresie kolportażu materiałów re-
klamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamo-
wych, usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, 
usługi publikowania tekstów reklamowych, wynajmowanie 
powierzchni reklamowej, reklama zewnętrzna, usługi agencji 
reklamowych, badanie rynku, badania ankietowe, organizo-
wanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych, pro-
mocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, 36 usługi finansowe, usługi operacji finansowych, usługi 
agencji kredytowych, usługi w zakresie depozytów przedmio-
tów wartościowych, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, 
usługi kas oszczędnościowych, usługi w zakresie kredytów, 
maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie operacji walutowych, 
usługi w zakresie transakcji finansowych również za pośred-
nictwem Internetu, usługi w zakresie transakcji finansowych 
dokonywanych elektronicznie, usługi w zakresie operacji fi-
nansowych dokonywanych elektronicznie, usługi w zakresie 
operacji finansowych dokonywanych za pośrednictwem SMS 
lub e-mail, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wymia-
ny walut, usługi w zakresie płatności elektronicznych, usługi 
w zakresie informacji finansowych, usługi w zakresie elektro-
nicznych inwestycji kapitałowych, 39 transport, dostarczanie 
poczty i usługi kurierskie, pakowanie i składowanie towarów, 
usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania 
i dostarczania przesyłek, listów, paczek oraz towarów do au-
tomatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, usługi 
pocztowe, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie in-
formacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, 
usługi w zakresie samoobsługowego odbioru korespondencji 
w tym: przesyłek nierejestrowanych, przesyłek poleconych 
oraz paczek, usługi monitorowania przesyłania i dostarczania 
korespondencji, usługi zarządzania procesem przesyłania i do-
starczania korespondencji, 42 usługi komputerowe, mianowi-
cie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu 
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób 
trzecich, informatycznych systemów marketingowych do-
stępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) 

w zakresie obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie 
jako usługa (SaaS) w zakresie transportu i dostawy towarów 
usługi tworzenia i archiwizacji baz danych, usługi tworzenia 
kopii zapasowych, usługi formatowania danych, usługi prze-
twarzania i kopiowania danych oraz dokumentów, zapisywa-
nie danych na nośnikach.

(210) 508900 (220) 2020 01 13
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) GOOD LUCK SCOTCH WHISKY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.07.02, 19.07.25, 26.13.25, 05.03.06
(510), (511) 33 szkocka whisky.

(210) 508910 (220) 2020 01 13
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) GOOD HILLS SCOTCH WHISKY

(531) 05.03.06, 19.07.02, 19.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 szkocka whisky.
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(210) 509050 (220) 2020 02 14
(731) OSTROWSKI MATEUSZ STANISŁAW ILISTIO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ilistio
(510), (511) 35 działalność gospodarcza - doradztwo w za-
kresie zarządzania, usługi importowo-eksportowe, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, zarządzenie w zakresie za-
mówień handlowych, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu.

(210) 509092 (220) 2020 01 16
(731) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowny)
(540) DRE- Forming
(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwio-
we metalowe, drzwi przeciwpożarowe wykonane z metalu, 
ościeżnice wykonane z metali, 19 drzwi drewniane i drew-
nopochodne, ościeżnice niemetalowe, płyty niemetalowe, 
drzwi przeciwpożarowe niemetalowe, 20 meble, akcesoria 
do mebli drewniane i drewnopochodne, drzwi do mebli.

(210) 509094 (220) 2020 01 16
(731) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowny)
(540) DRE- Print
(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwio-
we metalowe, drzwi przeciwpożarowe wykonane z metalu, 
ościeżnice wykonane z metali, 19 drzwi drewniane i drew-
nopochodne, ościeżnice niemetalowe, płyty niemetalowe, 
drzwi przeciwpożarowe niemetalowe, 20 meble, akcesoria 
do mebli drewniane i drewnopochodne, drzwi do mebli.

(210) 509099 (220) 2020 01 16
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RANCZO WILKOWYJE
(510), (511) 41 produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
produkcja kinowa.

(210) 509122 (220) 2020 01 17
(731) JANUSZ GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) De SPA THAI MASSAGE

(531) 29.01.02, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 42 badania w dziedzinie kosmetologii, próby kli-
niczne dotyczące masażu i kosmetologii, 44 usługi masażu, 
stylizacja sylwetki.

(210) 509128 (220) 2020 01 17
(731) JAKUBIAK MACIEJ KUPPIWO.PL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lazy Panda
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, 
piwo pszeniczne, napoje owocowe i soki owocowe, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje dla spor-
towców zawierające elektrolity.

(210) 509149 (220) 2020 01 17
(731) CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MMA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.23
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, 
buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty 
na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, 
buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznuro-
wane, buty turystyczne, buty wsuwane, buty za kostkę, buty 
zimowe, chodaki drewniane w stylu japońskim, drewniaki 
i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze, kapcie, kapcie 
skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla 
kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały, 
sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, 
skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, teni-
sówki, półbuty, koturny, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, bandany na szyję, bermudy, bielizna damska, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjo-
nalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biu-
stonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, 
biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy 
polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, blu-
zy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki 
na głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, 
długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie sza-
le damskie, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury, dżinsy, 
eleganckie spodnie, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież wie-
czorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, gar-
nitury trzyczęściowe (odzież], garnitury w sportowym stylu, 
golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, 
halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki 
puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki skórzane, kamizelki 
z polaru, kąpielówki, komplety koszulek i spodenek, komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, komplety skórzane, kostiumy, 
kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci: kostiu-
my kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do gar-
niturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule spor-
towe pochłaniające wilgoć, koszule nocne, koszule sztrukso-
we, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, 
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez 
rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu ra-
shguard, kożuchy, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne 
kurtki do pasa, krótkie spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki 
bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwu-
stronne, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież 
sportowa, kurtki pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe, 
kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, 
letnie sukienki, majtki, majtki damskie, marynarki od garnitu-
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rów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane ka-
mizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska, 
odzież sportowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze damskie, podko-
szulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze, półgolfy, 
rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rę-
kawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki 
antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skar-
pety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodnie 
[nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie 
sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez rękawów, 
swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, 
swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy 
szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki 
bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki sportowe, czapki wełniane: czapki z daszkiem, daszki 
przeciwsłoneczne: kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, 
kapelusze przeciwsłoneczne: kapelusze słomkowe, kaszkiety, 
nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia 
głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i prze-
prowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, orga-
nizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych on-line, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybu-
cja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych 
i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, bro-
szur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet.

(210) 509192 (220) 2020 01 19
(731) ZIEMSKA BEATA BARBARA PRAKTYKA LEKARSKA, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ALBATROS med

(531) 03.07.09, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.08, 
27.05.11, 29.01.01

(510), (511) 44 opieka medyczna, profilaktyka i leczenie.

(210) 509225 (220) 2020 01 20
(731) KROWICKI MARCIN, KROWICKI JAROSŁAW SHOP 

TUNING SPÓŁKA CYWILNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO silver

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 płyny do płukania jamy ustnej, chusteczki 
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, ko-
smetyki do stosowania na skórę, 5 antybakteryjne płyny 
do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne 
preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty 
oczyszczając, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do ce-
lów medycznych, chusteczki nasączone preparatami prze-
ciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, płyn do odkażania 
owoców i warzyw, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, prepa-
raty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, preparaty 
antyseptyczne o działaniu terapeutycznym, preparaty bak-
teriobójcze [inne niż mydło], preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty od-
każające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące 
do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia 
twarzy, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, 
roztwory do płukania soczewek kontaktowych, roztwory 
do szkieł kontaktowych, ściereczki do czyszczenia nasą-
czone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, 
spraye antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie ae-
rozolu do stosowania na skórę, spraye antyseptyczne w for-
mie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, 
środki antyseptyczne do pielęgnacji ran, środki bakteriobój-
cze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyjne do toalet 
chemicznych, środki dezynfekujące do aparatury i przyrzą-
dów stomatologicznych, środki dezynfekujące do użytku 
domowego, środki dezynfekujące do użytku weterynaryjne-
go, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, 
środki do dezynfekcji basenów, środki do usuwania bakterii, 
środki odkażające, środki odkażające do przyrządów i apara-
tury medycznej, środki odkażające do użytku domowego, 
dezodoranty do butów, dezodoranty do dywanów, dez-
odoranty do tapicerki, dezodoranty do WC, neutralizator 
zapachu zwierząt domowych, preparaty do neutralizacji 
zapachów, środki dezodoryzujące powietrze, bandaże hi-
gieniczne, odzież sanitarna, środki do higieny intymnej dla 
kobiet, wkładki do stanika dla karmiących matek, pieluchy 
dla niemowląt i dorosłych, detergenty bakteriobójcze, deter-
genty do celów medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, 
preparaty do mycia zwierząt, środki do mycia bydła, środki 
przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, szampony leczni-
cze, krople do oczu, nanosrebro cząsteczkowe o działaniu 
antygrzybicznym i antybakteryjnym, nanosrebro jonowe, 
37 mycie, dezynfekcja, dezynfekcja budynków zapobiega-
jąca plagom bakterii, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekcja 
instrumentów chirurgicznych, 40 przetwarzanie żywności 
i napojów, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody.

(210) 509287 (220) 2020 01 21
(731) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ, 

Grójec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEDNOŚĆ Karmelli
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(531) 26.02.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze 
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], 
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze sło-
dycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia, 
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby 
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów lecz-
niczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż 
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cu-
kiernicze] inne niż do celów leczniczych.

(210) 509290 (220) 2020 01 21
(731) CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ, 

Grójec
(540) (znak słowny)
(540) Woohoo
(510), (511) 30 drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
cukierki, słodycze [cukierki], karmelki [cukierki], nielecznicze 
cukierki, wyroby cukiernicze, tabletki [wyroby cukiernicze], 
pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], nielecznicze sło-
dycze [wyroby cukiernicze], cukierki, batony i guma do żucia, 
cukierki inne niż do celów medycznych, nielecznicze wyroby 
cukiernicze w postaci pastylek, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, cukierki miętowe [inne niż do celów lecz-
niczych], cukierek odświeżający oddech [słodycze] inny niż 
do celów farmaceutycznych, pastylki miętowe [wyroby cu-
kiernicze] inne niż do celów leczniczych.

(210) 509312 (220) 2020 01 22
(731) KWIECIEŃ MATEUSZ, GRABOWSKI DAWID AMSO 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +KONKRETNASZTUKA AMSO

(531) 26.04.16, 26.03.16, 26.03.23, 24.13.09, 24.13.23, 27.05.01, 
27.05.19, 29.01.12

(510), (511) 35 sprzedaż wysyłkowa hurtowa, detaliczna 
komputerów, komputerów przenośnych, drukarek, monito-
rów, serwerów.

(210) 509352 (220) 2020 01 22
(731) PRASK AGNIESZKA, Wrocław; RUDY MARTA, 

Zgorzelec
(540) (znak słowny)
(540) SAINT MOTH
(510), (511) 18 skóra i imitacja skóry, skóry zwierzęce, tor-
by gimnastyczne, plecaki, torebki, aktówki, tekstylne torby 
na zakupy, torby plażowe, torby na zakupy z doczepionymi 
kółkami, torby szkolne [z paskiem na ramię], podróżne torby 
na ubranie, pasy do bagażu, walizki, torebki na biodra [ner-
ki], małe damskie torebki bez rączki, walizki z kółkami, bagaż, 
etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na klucze, 
portfele na karty kredytowe, kosmetyczki [saszetki na przy-
bory toaletowe], kosmetyczki bez wyposażenia, parasole, 
przeciwsłoneczne parasole, uprzęże, obroże dla zwierząt, 
wyroby rymarskie, 25 odzież, apaszki, bandany na szyję, 
bielizna, bluzy, kostiumy kąpielowe, bikini, fartuchy, getry, 
koszule, podkoszulki, T-shirty z krótkim rękawem, tuniki, su-
kienki damskie, swetry, krawaty, okrycia wierzchnie [odzież], 

rajstopy, rękawiczki, nakrycia głowy, daszki, opaski na głowę 
[odzież], nauszniki [odzież], szaliki, szale, obuwie, wkładki 
do obuwia, paski do butów, obuwie plażowe, sandały, pan-
tofle domowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 509428 (220) 2020 01 24
(731) CAIOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.04, 26.03.12, 24.15.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowa-
nia komputerowego, aplikacje mobilne, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, 42 usługi doradztwa 
informatycznego, pisanie programów komputerowych, te-
stowanie sprzętu informatycznego, projektowanie portali 
sieciowych, projektowanie stron internetowych, hosting 
portali sieciowych, zarządzanie stronami internetowymi dla 
osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych, 
obsługiwanie wyszukiwarek internetowych, usługi projekto-
wania wyszukiwarek internetowych, doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo komputerowe, pro-
jektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych 
komputerowych, instalowanie programów komputerowych, 
przechowywanie danych za pomocą łańcucha blokowego 
(blockchain), certyfikacja danych za pomocą łańcucha blo-
kowego (blockchain).

(210) 509502 (220) 2020 01 28
(731) OSTROWSKI PATRYCJUSZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MP MENNICA POZNAŃSKA

(531) 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 
29.01.14

(510), (511) 14 złoto, złoto w sztabkach, złoto i jego stopy, 
stopy złota, sztabki złota, monety ze złota, srebro, srebro 
i jego stopy, sztaby srebra, monety, złote monety, monety 
pamiątkowe, monety do kolekcjonowania, monety niesłużą-
ce do płacenia, zestawy monet do celów kolekcjonerskich, 
diamenty, medale, medale pamiątkowe, medale ze złota.

(210) 509519 (220) 2020 01 28
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) FOUR20SPORTS PUMP N POSE
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi nieprzezna-
czone do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy ziołowe.
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(210) 509543 (220) 2020 01 28
(731) CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE ZAWODZIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ustroń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H OLYMPIC HOTEL SPA & WELLNESS

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe.

(210) 509545 (220) 2020 02 17
(731) ROGALA MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROGALOVE
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, barwniki 
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczy-
ki do ust, detergenty, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, esencje 
eteryczne, ekstraty ziołowe do celów kosmetycznych, eks-
traty kwiatowe (perfumy), kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, 
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kre-
my kosmetyczne, mydła, mydło do golenia, olejki do celów 
kosmetycznych, olejek różany, płyny do pielęgnacji włosów, 
pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, prepa-
raty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty 
do prania, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kosmetycz-
ne do kąpieli, przeciwpotowe mydła, sole kąpielowe do ce-
lów innych niż lecznicze, szampony, suche szampony, świece 
do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów ko-
smetycznych, woda lawendowa, woda perfumowana.

(210) 509591 (220) 2020 01 29
(731) ŁUKASIK DAMIAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOMANN

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.08
(510), (511) 7 maszyny do wyrabiania kiełbas, maszynki 
do siekania mięsa, 37 instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn.

(210) 509624 (220) 2020 01 30
(731) BORYSOV GASTRO FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.09.18, 03.09.24, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.08, 
05.01.19, 26.13.25, 05.13.25, 26.05.09, 26.05.15, 29.01.12

(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 509644 (220) 2020 01 31
(731) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE 

SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Limaxan
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, preparaty do czysz-
czenia, 5 maści dla zwierząt do celów farmaceutycznych, 
dodatki do pasz do celów medycznych, farmaceutyki, pesty-
cydy, preparat chemiczne do celów weterynaryjnych, prepa-
raty weterynaryjne, środki dezynfekujące do użytku wetery-
naryjnego.

(210) 509656 (220) 2020 01 31
(731) CZAJKOWSKI BARTOSZ, PACIOREK DANIEL NM 

REVOLUTION SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INQU HIGH END PRINT SUPPLIES

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze 
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże 
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], tusze 
do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tu-
szów do drukarek.

(210) 509715 (220) 2020 02 03
(731) LANGOWSKI ARTUR ARC COMPANY P.H.U., Rogóźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fuchman.pl ARC

(531) 02.01.25, 14.05.02, 14.05.18, 14.05.14, 14.07.01, 14.07.09, 
14.07.11, 14.07.15, 20.01.09, 02.09.16, 09.07.21, 09.03.17, 
09.03.03, 09.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.07.23, 
27.05.01, 27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falo-
chronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i napra-
wa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budow-
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nictwo, budownictwo podwodne, budownictwo podwodne, 
budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków 
od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czysz-
czenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie 
odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, 
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja 
o naprawach, instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpo-
wodziowej, instalacja narzędzi na placach budowy, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alar-
mów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, 
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urzą-
dzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, 
instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz na-
prawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, 
konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, kon-
serwacja i naprawa samolotów, konserwacja i naprawy pojaz-
dów silnikowych, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, 
konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowla-
ne, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, łado-
wanie baterii telefonów komórkowych, malowanie, malowanie 
lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa 
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposa-
żenia kuchennego, murarstwo, mycie, mycie pojazdów, nad-
zór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa 
i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja 
skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, napra-
wa linii wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, 
naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, na-
prawa podwodna, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy 
tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie in-
strumentów muzycznych, odśnieżanie, ostrzenie noży, polero-
wanie pojazdów, ponowne cynowanie, pranie bielizny, pranie 
na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, re-
generacja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn 
zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zu-
żytych lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowa-
cja odzieży, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, stery-
lizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów muzycz-
nych, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu 
pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie 
mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakul-
turze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, 
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi de-
zynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 
usługi doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamienio-
łomów, usługi elektryków, usługi hydrauliczne, usługi napraw 
awarii pojazdów, usługi porządkowania domów [sprzątanie], 
usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi 
szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie napełniania 
kartridżów na tusz, uszczelnianie budynków, wiercenie studni, 
wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów, wynajem 
koparek podsiębiernych, wynajem pomp do drenażu, wyna-
jem pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu 
do czyszczenia dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn 
do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypoży-
czanie zmywarek, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów 
przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, zamiatanie dróg.

(210) 509717 (220) 2020 02 03
(731) NAWOROL ROBERT HADES SZCZECIN, Szczecin; 

KRZYSZTOŃ DARIUSZ, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HADES SALON POGRZEBOWY

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.07, 24.13.02, 05.03.22
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 509738 (220) 2020 02 03
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDENLine

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

(210) 509783 (220) 2020 02 03
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków 
(540) (znak słowny)
(540) GEOMETRY
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-

ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sani-
tarną.

(210) 509799 (220) 2020 02 03
(731) MARUSZA KATARZYNA KLINIKA MARUSZA 

AKADEMIA RZEŹBIENIA TWARZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWM KLINIKA MARUSZA

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie i szko-
lenia, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, kursy 
specjalizacyjne w zakresie chirurgii plastycznej i medycyny 
estetycznej, nauczanie, nauczanie w dziedzinie medycyny, 
nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, organizowanie semi-
nariów, organizacja i przeprowadzanie seminariów w dzie-
dzinie chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, organi-
zowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, pokazy [do celów szkoleniowych], prowa-
dzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowa-
dzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia 
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i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie 
medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące me-
dycyny, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi eduka-
cyjne z zakresu medycyny, przekazywanie know-how [szko-
lenia], publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, 44 usługi medyczne, chirurgia kosme-
tyczna, chirurgia plastyczna, konsultacje medyczne, usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, ambulatoryjna opieka 
medyczna, badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, przeprowadzanie badań medycznych, udzie-
lanie informacji związanych z usługami medycznymi, świad-
czenie usług medycznych, usługi doradcze w zakresie chirur-
gii, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik me-
dycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczo-
ne przez kliniki i szpitale, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi prywatnych szpitali, usługi spa medycznych, wykony-
wanie badań medycznych, usługi w zakresie medycyny re-
generacyjnej, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi 
w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie diagno-
styki chirurgicznej, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi 
w zakresie analiz medycznych.

(210) 509802 (220) 2020 02 03
(731) MARUSZA KATARZYNA KLINIKA MARUSZA 

AKADEMIA RZEŹBIENIA TWARZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWM AKADEMIA RZEŹBIENIA TWARZY

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie i szko-
lenia, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, kursy 
specjalizacyjne w zakresie chirurgii plastycznej i medycyny 
estetycznej, nauczanie, nauczanie w dziedzinie medycyny, 
nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, organizowanie semi-
nariów, organizacja i przeprowadzanie seminariów w dzie-
dzinie chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, organi-
zowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, pokazy [do celów szkoleniowych], prowa-
dzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowa-
dzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia 
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie 
medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące me-
dycyny, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi eduka-
cyjne z zakresu medycyny, przekazywanie know-how [szko-
lenia], publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, 44 usługi medyczne, chirurgia kosme-
tyczna, chirurgia plastyczna, konsultacje medyczne, usługi 

w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, ambulatoryjna opieka 
medyczna, badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, przeprowadzanie badań medycznych, udzie-
lanie informacji związanych z usługami medycznymi, świad-
czenie usług medycznych, usługi doradcze w zakresie chirur-
gii, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik me-
dycznych, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
usługi opieki medycznej, usługi opieki medycznej świadczo-
ne przez kliniki i szpitale, usługi poradnictwa medycznego, 
usługi prywatnych szpitali, usługi spa medycznych, wykony-
wanie badań medycznych, usługi w zakresie medycyny re-
generacyjnej, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi 
w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie diagno-
styki chirurgicznej, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi 
w zakresie analiz medycznych.

(210) 509887 (220) 2020 02 05
(731) X20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X20

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, analizy i bada-
nia rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, marketing, public relations, reklama, 
reklama bilbordowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc 
na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, 
uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy korespon-
dencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, rozpowszechnie-
nie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach kompute-
rowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, 
przygotowywanie list płac, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, księgowość, wywiad gospodarczy, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 agencje miesz-
kaniowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wie-
rzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach fi-
nansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, wycena majątku nieruchomego, 
administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, likwidacja przedsiębiorstw, inwe-
stycje kapitałowe, inwestycje finansowe, sponsorowanie 
finansowe, agencje ściągania należności, wycena nierucho-
mości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 
37 budownictwo, budowa pawilonów i sklepów, budowa 
i naprawy magazynów, budownictwo przemysłowe, nadzór 
budowlany, czyszczenie budynków wewnątrz i na zewnątrz, 
doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, izolowa-
nie budynków, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budyn-
ków przed wilgocią, murowanie, malowanie, instalowanie 
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drzwi i okien, układanie nawierzchni drogowych, kamieniar-
stwo, instalowanie i naprawa telefonów, urządzeń elektrycz-
nych, alarmów przeciwwłamaniowych, wind, pieców, 39 wy-
najmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie 
garaży, parkingów, miejsc parkingowych, 42 opracowywa-
nie projektów technicznych, doradztwo architektoniczne, 
projektowanie dekoracji wnętrz, planowanie urbanistyczne, 
projektowanie budynków, usługi architektoniczne.

(210) 509924 (220) 2020 02 06
(731) ZAJĄC MIROSŁAW, Opacie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZE KOT

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, bokserki, czapki jako nakrycia gło-
wy, kurtki [odzież], legginsy, majtki, odzież, skarpetki, podko-
szulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, pikowane kurtki 
[odzież].

(210) 509955 (220) 2020 02 07
(731) BASILUR TEA EXPORT (PVT) LTD., Kelanimulla, LK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BASILUR EXCLUSIVE PREMIUM QUALITY

(531) 24.01.10, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodar-
czą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w za-
kresie czynności biurowych, 43 usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje.

(210) 509985 (220) 2020 02 12
(731) ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MULTIBIT
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable 
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe świa-
tłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinfor-
matyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne 
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskro-
bezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne, 
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elek-
tryczne, koncentryczne i światłowodowe.

(210) 509988 (220) 2020 02 12
(731) WOJCIECHOWSKI BARTOSZ, Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iP. LAND

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi 
rejestracyjne (prawne), prawne administrowanie licencjami, 
usługi informacji prawnej, usługi monitorowania prawnego, 
usługi wsparcia prawnego, rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go [usługi prawne], porady prawne i zastępstwo procesowe, 
licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], 
licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne], monitoro-
wanie znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie 
praw autorskich [usługi prawne], licencjonowanie zastosowań 
patentowych [usługi prawne], licencjonowanie znaków towa-
rowych [usługi prawne], licencjonowanie baz danych [usługi 
prawne], usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie 
doradztwa prawnego, doradztwo prawne związane z mapo-
waniem patentów, usługi prawne dotyczące nabywania wła-
sności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności 
intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania pa-
tentów, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towaro-
wych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, usługi prawne związane z licencjonowaniem 
praw autorskich, licencjonowanie patentów i zastosowań 
patentowych [usługi prawne], licencjonowanie praw zwią-
zanych z filmami [usługi prawne], doradztwo prawne zwią-
zane z prawami własności intelektualnej, usługi w zakresie 
alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi 
związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], 
licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo 
[usługi prawne], licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju 
[usługi prawne], usługi prawne związane z eksploatacją praw 
do emisji, usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, usługi prawne związane z eksploatacją praw wła-
sności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzysty-
waniem praw do transmisji, licencjonowanie praw związanych 
z produkcjami audio [usługi prawne], usługi prawne związane 
z tworzeniem i rejestracją firm, licencjonowanie praw zwią-
zanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], usługi 
licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi praw-
ne], licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem 
zdjęć [usługi prawne], monitorowanie praw własności inte-
lektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi monitoro-
wania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, 
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób 
trzecich, usługi prawne związane z eksploatacją praw autor-
skich do druków, usługi prawne związane z eksploatacją praw 
autorskich do filmów, licencjonowanie praw własności prze-
mysłowej i praw autorskich [usługi prawne], usługi licencjono-
wania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], 
licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie 
znaków towarowych [usługi prawne], usługi prawne w zakre-
sie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, 
licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wi-
deo [usługi prawne], licencjonowanie praw własności intelek-
tualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], usługi 
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej 
i praw autorskich, eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], 
usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, 
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kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, rejestracja nazw 
domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sie-
ci komputerowej [usługi prawne], usługi prawne w zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami 
własności intelektualnej, licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo 
i radiowymi [usługi prawne], usługi prawne związane z za-
rządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z wy-
korzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami 
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi praw-
ne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich 
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycz-
nych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemy-
słowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz 
osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie patentów, 
zarządzanie patentami, usługi rzeczników patentowych, usłu-
gi kancelarii patentowych, doradztwo w zakresie patentów, 
doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo 
związane z ochroną patentową, usługi doradztwa w zakresie 
własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań 
patentowych, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, 
składanie wniosków o rejestrację wzorów, doradztwo związa-
ne z ochroną wzorów przemysłowych, pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, badania prawne, mediacja [usługi prawne].

(210) 509992 (220) 2020 02 08
(731) NOVIA BLANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 14 artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, biżuteria w tym kolczyki, pierścionki, 
bransoletki, naszyjniki, wyroby jubilerskie, zegarki, części i ak-
cesoria do biżuterii, części i akcesoria do zegarków, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki.

(210) 510004 (220) 2020 02 10
(731) KONIECZNY MIROSŁAW, MARSZAŁEK LESZEK STUDIO 

PROJEKTOWE SPART SPÓŁKA CYWILNA, Kalety
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spart STUDIO PROJEKTOWE

(531) 17.05.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 opracowywanie projektów technicznych, 
pomiary geodezyjne, projektowanie budowlane, usługi ar-
chitektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 510010 (220) 2020 02 10
(731) KONIECZNY MIROSŁAW, MARSZAŁEK LESZEK STUDIO 

PROJEKTOWE SPART SPÓŁKA CYWILNA, Kalety
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO PROJEKTOWE SPART
(510), (511) 42 opracowywanie projektów technicznych, 
pomiary geodezyjne, projektowanie budowlane, usługi ar-
chitektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 510016 (220) 2020 02 10
(731) TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wodzisław Śląski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARIAT

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, wody mineralne, ga-
zowane i inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki 
owocowe.

(210) 510021 (220) 2020 02 10
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zawiercie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT X

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, 34 papierosy elektroniczne, papierosy beztytoniowe 
nie do celów medycznych, waporyzatory osobiste i papiero-
sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, elektroniczne 
fajki wodne, urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotyno-
wej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, kar-
tridże do papierosów elektronicznych, atomizery do papie-
rosów elektronicznych, kartomizery do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, płyn do papierosów elektronicznych [e-
-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, aro-
maty chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkła-
dów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, elektroniczne fajki do tytoniu, cygara elektronicz-
ne, filtry do tytoniu, filtry do papierosów, waporyzatory dla 
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palaczy, do stosowania doustnego, środki czyszczące do pa-
pierosów elektronicznych, przybory dla palaczy, artykuły 
dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, 35 usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
on-line.

(210) 510047 (220) 2020 02 10
(731) ADAMCZUK BARTŁOMIEJ MACIEJ  

CENTRUM ROWEROWE, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGALNA SZTANGA

(531) 21.03.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.

(210) 510051 (220) 2020 02 10
(731) ARGOS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chęciny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Argos

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi w zakresie ochrony, monitoring alar-
mów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(210) 510063 (220) 2020 02 13
(731) CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, Czyżew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEPTON DEZYNFEKUJĄCY GRZYBOBÓJCZY

(531) 24.01.05, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty piorące, preparaty piorące dezynfe-
kujące i grzybobójcze.

(210) 510075 (220) 2020 02 11
(731) GAZUREK WALDEMAR, FRANEK MIECZYSŁAW 

GASTROMIX II SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów
(540) (znak słowny)
(540) gastromix
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akce-
soriów kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie ciągów grzewczych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie ciągów grzewczych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie mebli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pa-
telni, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie patelni, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń chłodniczych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń chłodniczych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń mroźniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń mroź-
niczych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń 
do produkcji lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie urządzeń do produkcji lodu, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie urządzeń cukierniczych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie urządzeń cukierniczych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie ekspresów do kawy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie ekspresów do kawy, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów do kawy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów do kawy, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie kawy, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie syro-
pów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie syropów, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie bufetów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie bufetów, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie wózków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
wózków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podgrzewa-
czy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podgrzewaczy, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dzbanków, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie dzbanków, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie dozowników, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie dozowników, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie regałów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
regałów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ekspozyto-
rów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ekspozytorów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów do ser-
wowania, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie przyborów 
do serwowania, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
czekolodziarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie cze-
kolodziarek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie termo-
sów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termosów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie tac, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie tac, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie lamp, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lamp, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów barowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów barowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kelnerskich, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów kelnerskich, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyposażenia pizzerii, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażenia pizzerii, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyposażenia kebaba, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażenia kebaba, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pieców do pizzy, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pieców do pizzy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie torby do pizzy, usługi sprzedaży hurtowej w za-
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kresie torby do pizzy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
naczyń, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie naczyń, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie blach, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie blach, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie szczotek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stołów, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie stołów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie łopat, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
łopat, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sto-
łowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sto-
łowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
stołowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
stołowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sztućców, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sztućców, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie zastaw stołowych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie zastaw stołowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie szkła, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie szkła, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt 
łupkowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płyt łup-
kowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie naczyń jed-
norazowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie naczyń 
jednorazowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wa-
zonów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wazonów, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie karafek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie karafek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kieliszków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
kieliszków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie koszy-
ków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koszyków, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie cukiernic, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie cukiernic, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie zestawów do przypraw, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie zestawów do przypraw, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie porcelany, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie porcelany, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
misek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie misek, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie lodówek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie lodówek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie lodówek do wina, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie lodówek do wina, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie butelek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bu-
telek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świeczników, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świeczników.

(210) 510079 (220) 2020 02 14
(731) VIVERE ITALIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVERE italiano VINO CUCINA PIZZA

(531) 08.07.04, 08.05.15, 11.03.01, 19.07.01, 26.04.02, 26.04.04, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 43 usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyj-
ne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi cateringowe, organizacja 
przyjęć [żywność i napoje].

(210) 510082 (220) 2020 02 14
(731) VIVERE ITALIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VIVERE ITALIANO
(510), (511) 43 usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyj-
ne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi cateringowe, organizacja 
przyjęć [żywność i napoje].

(210) 510084 (220) 2020 02 11
(731) GAZUREK WALDEMAR, FRANEK MIECZYSŁAW 

GASTROMIX II SPÓŁKA CYWILNA, Skoczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gastro mix

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akce-
soriów kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie ciągów grzewczych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie ciągów grzewczych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie urządzeń wolnostojących, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie mebli, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie mebli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pa-
telni, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie patelni, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń chłodniczych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń chłodniczych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń mroźniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń mroź-
niczych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń 
do produkcji lodu, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie urządzeń do produkcji lodu, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie urządzeń cukierniczych, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie urządzeń cukierniczych, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie ekspresów do kawy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie ekspresów do kawy, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie akcesoriów do kawy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów do kawy, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie kawy, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kawy, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie syro-
pów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie syropów, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie bufetów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie bufetów, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie wózków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
wózków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie podgrzewa-
czy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podgrzewaczy, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dzbanków, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie dzbanków, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie dozowników, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie dozowników, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie regałów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
regałów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ekspozyto-
rów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ekspozytorów, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przyborów do ser-
wowania, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie przyborów 
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do serwowania, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
czekolodziarek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie cze-
kolodziarek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie termo-
sów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termosów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie tac, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie tac, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie lamp, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lamp, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów barowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów barowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kelnerskich, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów kelnerskich, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyposażenia pizzerii, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażenia pizzerii, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyposażenia kebaba, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażenia kebaba, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pieców do pizzy, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pieców do pizzy, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mikserów, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie torby do pizzy, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie torby do pizzy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
naczyń, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie naczyń, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie blach, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie blach, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie szczotek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stołów, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie stołów, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie łopat, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
łopat, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sto-
łowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sto-
łowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
stołowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
stołowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sztućców, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sztućców, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie zastaw stołowych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie zastaw stołowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie szkła, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie szkła, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płyt 
łupkowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płyt łup-
kowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie naczyń jed-
norazowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie naczyń 
jednorazowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wa-
zonów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wazonów, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie karafek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie karafek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kieliszków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
kieliszków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie koszy-
ków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koszyków, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie cukiernic, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie cukiernic, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie zestawów do przypraw, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie zestawów do przypraw, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie porcelany, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie porcelany, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
misek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie misek, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie lodówek, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie lodówek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie lodówek do wina, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie lodówek do wina, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie butelek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bu-
telek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie świeczników, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie świeczników.

(210) 510085 (220) 2020 02 11
(731) KIK KAMIL PAKERSI, Stoszowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) pakersi

(531) 02.01.08, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 dostarczanie poczty i usługi kurierskie.

(210) 510086 (220) 2020 01 31
(731) CZAJKOWSKI BARTOSZ, PACIOREK DANIEL NM 

REVOLUTION SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INQ PREMIUM PRINT SUPPLIES

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze 
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże 
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], tusze 
do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tu-
szów do drukarek.

(210) 510095 (220) 2020 02 14
(731) PAWELCZYK AGATA PAWELCZYK24.PL, Nielisz
(540) (znak słowny)
(540) CLOW
(510), (511) 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, 35 usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 510099 (220) 2020 02 11
(731) GANGALSKI ALEKSY FIRMA KOZAK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA PRACA GOOD WORK Employment Agency
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(531) 02.09.16, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy, konsultacje dotyczące 
wyboru personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia.

(210) 510106 (220) 2020 02 11
(731) Peer Pharm Ltd, Rosh Ha’ayin, IL
(540) (znak słowny)
(540) NUTRIVEDA
(510), (511) 3 artykuły do pielęgnacji i upiększania włosów, 
środki toaletowe, kosmetyki.

(210) 510114 (220) 2020 02 12
(731) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wybiegovo znaczy jajko

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, białka jajek, żółtka jajek.

(210) 510116 (220) 2020 02 12
(731) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagrodovo znaczy jajko

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, białka jajek, żółtka jajek.

(210) 510123 (220) 2020 02 12
(731) PARTY SERWIS - CATERING - MELON SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Melon CATERING

(531) 26.11.02, 26.02.01, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi przygotowywania i dostarczania żyw-
ności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering).

(210) 510132 (220) 
(731) SYSIAK BLANKA SYS, Kamionka
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) zielone pojęcie

(531) 02.01.01, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, 
zupy z makaronem, składniki do sporządzania zup, koncen-
traty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, kon-
centraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, ko-
tlety sojowe, kotlety z tofu, orzechy aromatyzowane, orzechy 
kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy pre-
parowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce przetwo-
rzone, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie 
orzechów, przekąski na bazie owoców, tempeh, tofu, warzy-
wa liofilizowane, warzywa suszone, 30 gotowe dania z ryżu, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
przyprawy w proszku, przyprawy spożywcze, sosy [przypra-
wy], przyprawy suche, koncentraty warzywne stosowane 
jako przyprawy, batony zbożowe, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, gryka, przetworzona, ka-
sza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, przetworzona 
kasza manna, kasza gryczana, kasza perłowa, kasza perłowa 
[przetworzona], kuskus, kasze spożywcze, makarony, mie-
szanki ciasta, mieszanki na naleśniki słone, muesli, produkty 
spożywcze na bazie owsa, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, mączka z ro-
ślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sosy do makaronów, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyso-
koproteinowe batoniki zbożowe, zboża.

(210) 510134 (220) 2020 02 15
(731) ŻYŁKA ANDRZEJ, Lwówek Śląski
(540) (znak słowny)
(540) RoboZylprog
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy], 
nagrane programy komputerowe, programy komputerowe, 
programy komputerowe do celów edukacji, programy kom-
puterowe do pobrania, użytkowe programy komputerowe 
do pobrania.

(210) 510136 (220) 2020 02 16
(731) OLSZEWSKI PRZEMYSŁAW FIZJOP.OL, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOP.OL Fizjoterapia

(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 fizjoterapia.

(210) 510142 (220) 2020 02 12
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost out of the box

(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 pojemniki i kontenery służące do sortowania, 
przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 7 urzą-
dzenia automatyczne i elektroniczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 urzą-
dzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych 
systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub In-
ternetu, bankomaty, 39 usługi w zakresie transportu, pako-
wania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek 
do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, 
dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.

(210) 510143 (220) 2020 02 12
(731) BRANDIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prince hygiene & care

(531) 03.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt, preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, szampony dla zwierząt, dezodoran-
ty dla zwierząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, aerozo-
le pielęgnujące dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry 
zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki do pielę-
gnacji zębów dla zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla 
zwierząt, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla 
zwierząt, 31 piasek i żwirek dla kotów, podściółka do kuwet 
dla kotów, żwirek dla kotów i dla małych zwierząt, preparaty 
spożywcze dla kotów, karma dla kotów, napoje dla kotów, 
karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla 
zwierząt.

(210) 510169 (220) 2020 02 17
(731) CYMEK KRZYSZTOF, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) DOMATROS
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 510232 (220) 2020 02 14
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLORCONTROL
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, probio-
tyki (suplementy).

(210) 510233 (220) 2020 02 14
(731) ARMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.17, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca: odzież 
z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież 
tekstylna, odzież dżinsowa, bielizna osobista, bielizna wchła-
niająca pot, bluzki damskie, bluzy dzianinowe, dresy, dzianina 
jako odzież, garnitury, garsonki, getry, golfy, halki, kamizelki, 
kaptury do ubrań, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, kostiu-
my kąpielowe, koszule, koszulki, krawaty, kurtki, majtki, man-
tyle, mundury, nauszniki, okrycia wełniane i futrzane, okry-
cia wierzchnie, palta, paski do odzieży, peleryny, pidżamy, 
płaszcze, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skafan-
dry, skarpety, spodenki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, 
szale, szaliki, szlafroki, trykoty jako ubrania, T-shirty, ubrania 
robocze, wyprawki dziecięce ubraniowe, żakiety, nakrycia 
głowy: berety, czapki, czapki z daszkiem i bez daszka, kape-
lusze, obuwie damskie, męskie i dziecięce, obuwie sporto-
we, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa 
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi 
prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, do-
mach sprzedaży wysyłkowej, na straganach i targowiskach, 
poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony interneto-
wej następujących towarów: bielizna, odzież damska, męska 
i dziecięca, nakrycia głowy, obuwie, skóry zwierzęce i imita-
cje skóry oraz wyroby z tych materiałów, dodatki i ozdoby 
ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, tkaniny, 
tekstylia i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie i pa-
smanteryjne, wykończenia ozdobne do bielizny i odzieży 
parasole pokrowce na parasole usługi w zakresie marketingu 
i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyj-
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów 
wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw 
i targów w celach handlowych i promocyjnych, pokazy to-
warów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(210) 510234 (220) 2020 02 14
(731) ARMIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca: odzież 
z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież 
tekstylna, odzież dżinsowa, bielizna osobista, bielizna 
wchłaniająca pot, bluzki damskie, bluzy dzianinowe, dresy, 
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dzianina jako odzież, garnitury, garsonki, getry, golfy, halki, 
kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki, konfekcja odzieżo-
wa, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, krawaty, kurtki, 
majtki, mantyle, mundury, nauszniki, okrycia wełniane i fu-
trzane, okrycia wierzchnie, palta, paski do odzieży, pelery-
ny, pidżamy, płaszcze, pończochy, pulowery, rajstopy, ręka-
wiczki, skafandry, skarpety, spodenki, spodnie, spódnice, 
sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, trykoty jako ubrania, 
T-shirty, ubrania robocze, wyprawki dziecięce ubraniowe, 
żakiety, nakrycia głowy: berety, czapki, czapki z daszkiem 
i bez daszka, kapelusze, obuwie damskie, męskie i dziecię-
ce, obuwie sportowe, 35 usługi importowe i eksportowe, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach 
i/lub hurtowniach, domach sprzedaży wysyłkowej, na stra-
ganach i targowiskach, poprzez agentów oraz za pośred-
nictwem strony internetowej następujących towarów: 
bielizna, odzież damska, męska i dziecięca, nakrycia głowy, 
obuwie, skóry zwierzęce i imitacje skóry oraz wyroby z tych 
materiałów, dodatki i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wy-
robów odzieżowych, tkaniny, tekstylia i wyroby włókien-
nicze, artykuły krawieckie i pasmanteryjne, wykończenia 
ozdobne do bielizny i odzieży parasole pokrowce na pa-
rasole usługi w zakresie marketingu i prezentacji towarów 
i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi 
w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach 
handlowych i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy 
mody, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

(210) 510237 (220) 2020 02 14
(731) E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) U24
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software łado-
walny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki 
danych, przenośne pamięci komputerowe elektronicznie, 
optycznie, magnetycznie zapisane dane i oprogramowa-
nie komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków, usłu-
gi przygotowania zeznań podatkowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, wszystkie usługi powyższe świadczone także za po-
mocą Internetu, dystrybucja materiałów reklamowych, 
reklama, reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, 
reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboar-
dowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
42 projektowanie, aktualizacja, wypożyczanie, powielanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, udostępnianie plat-
formy informatycznej umożliwiające wygodne wypełnia-
nie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych 
przez programy komputerowe, usługi konwersji danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie 
serwerów (hosting), wynajmowanie powierzchni dysko-
wej komputerów, wypożyczanie programów kompute-
rowych, wszystkie powyższe usługi świadczone także 
za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjo-
nowanie programów komputerowych, licencjonowanie 
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, 
wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośred-
nictwem Internetu.

(210) 510249 (220) 2020 02 14
(731) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Topole
(540) (znak słowny)
(540) SAFARI
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy 
i szafki, komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, 
łóżeczka dziecięce, łóżka piętrowe, biurka, półki, przewijaki, 
stoły, stoliki i stoliki nocne, krzesła, fotele, meble tapicero-
wane, gotowe elementy mebli, części, osprzęt i akcesoria 
do mebli zawarte w tej klasie, materace.

(210) 510266 (220) 2020 02 17
(731) MEDIA MINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 38 bezprzewodowa transmisja i nadawanie 
programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne 
przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne prze-
syłanie obrazów, bezprzewodowy transfer danych przez 
Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem In-
ternetu, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem me-
diów audiowizualnych, elektroniczna transmisja danych, 
emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą 
[payper-view], emisja filmów za pośrednictwem Interne-
tu, emisja abonamentowych programów telewizyjnych, 
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, 
dokumentów, wiadomości i danych, emisja programów 
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablo-
wych lub bezprzewodowych, emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenia [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewi-
zyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów 
telewizyjnych i radiowych, emisja telewizyjna, emisja treści 
wideo, nadawanie programów telewizyjnych drogą sateli-
tarną, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawa-
nie programów przez satelitę, nadawanie informacja za po-
średnictwem telewizji, nadawanie i transmisja programów 
telewizyjnych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, nadawanie programów 
telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów w tele-
wizji, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawa-
nie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych 
sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, 
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nada-
wanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośred-
nictwem Internetu, przekazywanie informacji drogą telewi-
zyjną, programy telewizyjne, przesyłanie treści audiowizu-
alnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci 
multimedialnych, transmisja danych wideo za pośrednic-
twem Internetu, transmisja danych lub obrazów audiowizu-
alnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja 
filmów wideo, transmisja programów telewizyjnych, trans-
misja programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja 
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programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, trans-
misja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja 
programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą 
kablową i satelitarną, transmisja programów drogą kablo-
wą, transmisja podcastów, transmisja plików danych, audio, 
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i pli-
ków udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej, 
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja obrazu za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja 
obrazów drogą satelitarną, transmisja nagrań dźwiękowych 
lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja nadaw-
cza za pomocą satelity, transmisja wideo na żądanie, trans-
misja wizji za pomocą satelity, transmisja treści audio i wi-
deo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja sy-
gnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja stru-
mieniowa telewizji przez Internet, transmisja strumieniowa 
materiałów wideo w Internecie, transmisja strumieniowa 
materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja strumie-
niowa materiałów dźwiękowych w Internecie, transmisja 
strumieniowa danych, transmisje na żywo dostępne przez 
strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmi-
sje audycji telewizyjnych, transmisje radiowe i telewizyjne, 
w tym również drogą sieci kablowych, transmisje telewizyj-
ne, usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, usługa 
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem 
Internetu, usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórko-
wych, usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, usługi 
nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawania 
programów telewizji kablowej i telewizji, usługi transmisji 
wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi transmi-
sji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, 
usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą [pay 
per view], usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usłu-
gi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie 
elektronicznej transmisji głosu, usługi wysyłania wideo, 
usługi wideokonferencji, wideokonferencje.

(210) 510334 (220) 2020 02 18
(731) TRYBAŁA WOJCIECH FIRMA TURYSTYCZNA 

GOŚCINIEC BABIOGÓRSKI, Zawoja
(540) (znak słowny)
(540) MODRYS
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, or-
ganizowanie eventów i spotkań okolicznościowych, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, 
kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, organizowanie widowisk [impresariat], orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
kształcenie praktyczne [pokazy], usługi klubowe [rozrywka 
lub nauczanie], usługi nauczania, edukacji i oświaty, usługi 
prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, 43 hotele, hoste-
le, pensjonaty, motele, domy turystyczne, wynajmowanie 
sal na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny sto-
łowej i szklanych naczyń, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne, tymczasowe zakwaterowanie, usługi rezerwacji 
pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwate-
rowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, 
usługi barowe, stołówki, kawiarnie.

(210) 510349 (220) 2020 02 19
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)
(540) SOF - PROSTO Z NATURY
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), po-
lepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki 
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochro-
ny nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki che-
miczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użyt-
ku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz 
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku 
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, 
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające 
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawil-
żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki 
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne 
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty 
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, in-
sektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebul-
ki i rozsady do hodowli roślin, pasze.

(210) 510436 (220) 2020 02 20
(731) MOTT COFFEE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE COMPANY Mott

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.10, 05.07.27, 26.01.04
(510), (511) 30 kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa 
aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, 
kawa mielona, ziarna kawy, napoje kawowe, mieszanki ka-
wowe, esencje kawowe, mielone ziarna kawy, palone ziarna 
kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne 
zastępujące kawę], torebki z kawą, kapsułki z kawą, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wyko-
rzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kawa, 
kawa w postaci całych ziaren, kawa aromatyzowana, kawa 
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, ziarna 
kawy, napoje kawowe, mieszanki kawowe, esencje kawowe, 
mielone ziarna kawy, palone ziarna kawy, substytuty kawy 
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[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], to-
rebki z kawą, kapsułki z kawą, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie kawy, 43 kawiarnia, usługi kawiarni, 
usługi barów kawowych.

(210) 510489 (220) 2020 02 21
(731) DRONZIKOWSKA-ZAJĄC BEATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLINIKA ortolan

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfume-
ryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje sto-
sowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, diete-
tyczna żywność i substancje dostosowane do użytku lecznicze-
go lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, mate-
riały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki od-
każające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły 
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, 
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, 
przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, 44 usłu-
gi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem.

(210) 510496 (220) 2020 02 21
(731) SCHULZ BOŻENA RBS KOSMETIK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dr Podo
(510), (511) 5 plastry, materiały opatrunkowe, okrągłe pod-
kładki na odciski stóp, plastry na odciski, plastry do celów 
medycznych, pierścienie na odciski stóp, 10 artykuły orto-
pedyczne, medyczne aparaty ortopedyczne, silikonowe 
urządzenia ortopedyczne, podkładki ortopedyczne do pięt, 
podkładki ortopedyczne do stóp, ortopedyczne wkładki 
z podparciem łuku stopy, podkładki pod piętę do użytku 
ortopedycznego, wkładki nastawiające do palców u stóp 
ortopedyczne, podkładki odciążające pod palce u stóp or-
topedyczne, wkładki do palców u stóp do obuwia ortope-
dyczne, separatory palców u nóg do celów ortopedycznych, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, usługi sklepów detalicznych i hurtowych on-line 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej arty-
kułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.

(210) 510500 (220) 2020 02 21
(731) BROWAR RECRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECRAFT

(531) 27.05.01, 19.07.09, 26.11.25
(510), (511) 32 piwo.

(210) 510523 (220) 2020 02 23
(731) KWE AB ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.18, 24.15.13
(510), (511) 7 agregaty kogeneracyjne (w tym zwłaszcza 
agregaty na biogaz i gaz ziemny) oraz ich części, generato-
ry elektryczności, głowice cylindrów do silników, kable ste-
rownicze do maszyn i silników, łańcuchy napędowe inne niż 
do pojazdów lądowych, łoża silnika inne niż do pojazdów 
lądowych, mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 
narzędzia [części maszyn], obudowy [części maszyn], osłony 
maszyn, paski klinowe do silników, pasy do silników, pompy 
[części maszyn lub silników], regulatory ciśnienia [części ma-
szyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników 
i silników elektrycznych, silniki napędowe inne niż do po-
jazdów lądowych, silniki, inne niż do pojazdów lądowych, 
turbosprężarki, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom 
do silników, wały napędowe inne niż do pojazdów lądo-
wych, wtryskiwacze paliwa do silników, 9 aparatura do kon-
trolowania temperatury, baterie elektryczne, elektryczne 
urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy kompute-
rowe, liczniki, pulpity rozdzielcze [elektryczność], urządze-
nia do analizy gazu, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, 
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia elektryczne 
do zdalnego zapłonu, urządzenia monitorujące, elektryczne, 
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia 
w zaworach, 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu ciepła 
i energii elektrycznej (kogeneracji), promocja i pośrednictwo 
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w sprzedaży agregatów kogeneracyjnych (w tym zwłaszcza: 
na biogaz i gaz ziemny) oraz ich części dla osób trzecich, wy-
najmowanie urządzeń, 37 instalacja, konserwacja, naprawa 
i serwisowanie urządzeń - w tym zwłaszcza agregatów koge-
neracyjnych oraz związanych z nimi instalacji oraz aparatury, 
42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, kalibrowanie 
[pomiary], kontrola jakości, monitoring systemów kompu-
terowych przy użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie 
projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, usługi inżynieryjne.

(210) 510531 (220) 2020 02 23
(731) LAGRAF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIBBON TTR LAGRAF GROUP

(531) 09.01.07, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 opakowania kartonowe, karton opakowa-
niowy, opakowania książek, opakowania na żywność, opa-
kowania na prezenty, materiały do opakowywania, pudła 
opakowaniowe kartonowe, wyściełający papier do opako-
wań, opakowania z tworzyw sztucznych, szczelne opako-
wania z tektury, opakowanie na prezenty świąteczne, kartki 
do opakowań na prezenty, nieprzepuszczające powietrza 
opakowania z papieru, przemysłowe pojemniki opakowanio-
we z papieru, drukowane materiały opakowaniowe z papie-
ru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały 
opakowaniowe wykonane z tektury, pojemniki opakowa-
niowe z regenerowanej celulozy, opakowania na prezenty 
z tworzyw sztucznych, folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do opakowań, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucz-
nych do kanapek, materiały opakowaniowe wykonane z pa-
pieru z recyklingu, folie z bąbelkami z tworzywa sztuczne-
go do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane 
z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały 
amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używa-
ne jako opakowania, przekładki do dokumentów, przekładki 
do zeszytów, tace kartonowe do pakowania żywności, pa-
pierowe podkładki na tacki dentystyczne, karton, rolki karto-
nowe, pudła kartonowe, pudełka kartonowe, kartony do pa-
kowania, składane pudełka kartonowe, przemysłowy papier 
i karton, wystawowe kartonowe pudełka, kartony do dostar-
czania towarów, pojemniki kartonowe do pakowania, kar-
tonowe kontenery do pakowania, podstawki pod szklanki 
z kartonu, wypełnienie z papieru lub kartonu, pudełka karto-
nowe do użytku domowego, kartonowe pudełka do pako-
wania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie składanej, folia, folie bąbelkowe do pakowania, folie 
do pakowania artykułów żywnościowych, folie z polipropy-
lenu do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, 
drukowane etykietki papierowe, etykietki z ceną, etykiety ad-
resowe, etykiety papierowe do ścierania na mokro, etykiety 
przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety wysyłkowe, 
etykiety z papieru, etykiety nie z materiału tekstylnego, pa-
pier do etykietowania, papierowe etykietki identyfikacyjne, 
samoprzylepne etykiety drukowane, wzmocnione etykie-
ty do materiałów piśmiennych, papier termotransferowy, 

folia, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, 
folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, fo-
lia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, 
folia z octanu celulozy do pakowania, folia z octanu celulo-
zy do zawijania, folia wodoodporna z tworzyw sztucznych 
do pakowania, folia z tworzywa sztucznego do opakowy-
wania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, 
dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustron-
na taśma przylepna do użytku domowego, taśmy nasączone 
tuszem, taśma z papieru, taśma klejąca, taśma klejąca pako-
wa, taśmy klejące do celów papierniczych, taśmy do przeno-
śnych drukarek etykiet, taśmy elastyczne do użytku biuro-
wego, taśmy klejące do pakowania, taśmy z papieru, taśmy 
zabezpieczające z tworzyw sztucznych, kalka termotrans-
ferowa, taśmy barwiące, kalki woskowe, taśmy woskowe, 
kalki woskowo-żywiczne, taśmy woskowo-żywiczne, kalki 
żywiczne, taśmy żywiczne, kalki krawędziowe, kalki, kalki wo-
skowe-kolorowe, kolorowe taśmy woskowe, kolorowe taśmy 
woskowo-żywiczne, kalki do zadruku etykiet, taśmy do za-
druku etykiet, 20 pudełka z tworzyw sztucznych, pojemniki 
do pakowania z tworzyw sztucznych, pudełka do pakowa-
nia wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka przenośne 
z tworzyw sztucznych, skrzynki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, wytłoczki wykonane z tworzyw sztucznych, tac-
ki z tworzyw sztucznych używane do pakowania żywności, 
etykiety z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa opakowań kartonowych, kartonów opakowanio-
wych, opakowań książek, opakowań na żywność, opakowań 
na prezenty, materiałów do opakowywania, pudeł opako-
waniowych kartonowych, wyściełającego papieru do opa-
kowań, opakowań z tworzyw sztucznych, szczelnych opa-
kowań z tektury, opakowań na prezenty świąteczne, kartek 
do opakowań na prezenty, nieprzepuszczających powietrza 
opakowań z papieru, przemysłowych pojemników opako-
waniowych z papieru, drukowanych materiałów opakowa-
niowych z papieru, materiałów opakowaniowych wykona-
nych z kartonu, materiałów opakowaniowych wykonanych 
z tektury, pojemników opakowaniowych z regenerowanej 
celulozy, opakowań na prezenty z tworzyw sztucznych, folii 
przylepnej z tworzyw sztucznych do opakowań, materiałów 
opakowaniowych z tworzyw sztucznych do kanapek, mate-
riałów opakowaniowych wykonanych z papieru z recyklingu, 
folii z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywa-
nia, materiałów opakowaniowych wykonanych z opartych 
na minerałach substytutach papieru, materiałów amorty-
zujących lub wyściełających wykonanych z papieru używa-
nych jako opakowania, przekładek do dokumentów, przekła-
dek do zeszytów, tac kartonowych do pakowania żywności, 
papierowych podkładek na tacki dentystyczne, kartonów, 
rolek kartonowych, pudeł kartonowych, pudełek kartono-
wych, kartonów do pakowania, składanych pudełek karto-
nowych, przemysłowego papieru i kartonu, wystawowych 
kartonowych pudełek, kartonów do dostarczania towarów, 
pojemników kartonowych do pakowania, kartonowych kon-
tenerów do pakowania, podstawek pod szklanki z kartonu, 
wypełnienia z papieru lub kartonu, pudełek kartonowych 
do użytku domowego, kartonowych pudełek do pakowa-
nia w formie gotowej, kartonowych pudełek do pakowania 
w formie składanej, folii, folii bąbelkowej do pakowania, folii 
do pakowania artykułów żywnościowych, folii z polipropy-
lenu do pakowania, folii z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folii wodoodpornej z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folii z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, 
pudełek z tworzyw sztucznych, pojemników do pakowania 
z tworzyw sztucznych, pudełek do pakowania wykonanych 
z tworzyw sztucznych, pudełek przenośnych z tworzyw 
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sztucznych, skrzynek do pakowania z tworzyw sztucznych, 
wytłoczek wykonanych z tworzyw sztucznych, tacek z two-
rzyw sztucznych używanych do pakowania żywności, dru-
kowanych etykietek papierowych, etykietek z ceną, etykiet 
adresowych, etykiet papierowych do ścierania na mokro, 
etykiet przylepnych z papieru, etykiet tekturowych, etykiet 
wysyłkowych, etykiet z papieru, etykiet nie z materiału tek-
stylnego, papieru do etykietowania, papierowych etykietek 
identyfikacyjnych, samoprzylepnych etykiet drukowanych, 
wzmocnionych etykiet do materiałów piśmiennych, papieru 
termotransferowego, folii, folii przylepnej z tworzyw sztucz-
nych do opakowań, folii przylepnej z tworzyw sztucznych 
do pakowania, rozciągliwej folii samoprzylegającej z two-
rzyw sztucznych do paletyzacji, folii z tworzyw sztucznych 
do pakowania, folii z octanu celulozy do pakowania, folii 
z octanu celulozy do zawijania, folii wodoodpornej z two-
rzyw sztucznych do pakowania, folii z tworzyw sztucznych 
do opakowywania, folii z tworzyw sztucznych do pakowania 
żywności, dwustronnej taśmy klejącej do użytku biurowego, 
dwustronnej taśmy przylepnej do użytku domowego, taśm 
nasączonych tuszem, taśm z papieru, taśm klejących, taśm 
klejących pakowych, taśm klejących do celów papierniczych, 
taśm do przenośnych drukarek etykiet, taśm elastycznych 
do użytku biurowego, taśm klejących do pakowania, taśm 
z papieru, taśm zabezpieczających z tworzyw sztucznych, 
kalek termotransferowych, etykiet z tworzyw sztucznych, 
taśm, kalek woskowych, taśm woskowych, kalek woskowo-
-żywicznych, taśm woskowo-żywicznych, kalek żywicznych, 
taśm żywicznych, kalek krawędziowych, kalek, kolorowych 
kalek woskowych, kolorowych taśm woskowych, koloro-
wych taśm woskowo-żywicznych, kalek do zadruku etykiet, 
taśm do zadruku etykiet, 40 drukowanie, drukowanie wzo-
rów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie cy-
frowe, drukowanie offsetowe, drukowanie etykiet.

(210) 510543 (220) 2020 02 24
(731) PANAS MAREK STOLARZ PANAS, Strzelce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Panas EKSKLUZYWNE SCHODY I PODŁOGI

(531) 26.02.18, 27.05.01
(510), (511) 6 schody metalowe, 19 schody niemetalowe, 
podłogi drewniane parkietowe, podłogi drewniane, drew-
niane podłogi parkietowe, drewniane podłogi sportowe, 
podłogi z drewna, podłogi z twardego drewna, podłogi 
niemetalowe, schody stopnie niemetalowe, niemetalowe 
pokrycia na schody, 20 meble.

(210) 510608 (220) 2020 02 25
(731) ALLMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, biurowe, szkolne, 
30 kawa, herbata, słodycze, cukier, 32 woda mineralna, na-
poje owocowe, soki owocowe, 39 transport, pakowanie to-
warów, składowanie towarów.

(210) 510616 (220) 2020 02 25
(731) STOWARZYSZENIE MENTORÓW PROMENTOR, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOWARZYSZENIE MENTORÓW PROMENTOR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.16, 26.11.01, 26.02.07, 05.01.05
(510), (511) 41 usługi mentoringu biznesowego, wyznacza-
nie standardów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie].

(210) 510623 (220) 2020 02 25
(731) ESPPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi importowe i eksportowe, usługi po-
średnictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicz-
nych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach i/lub 
sklepach, stacjach paliw, poprzez agentów oraz za pośred-
nictwem strony internetowej następujących towarów: ropa 
naftowa, paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz produkty pochod-
ne, biokomponenty do paliw i olejów, usługi prowadzenia 
sprzedaży na terenie stacji paliwowych następujących towa-
rów: artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we, wyroby tytoniowe, artykuły papiernicze, przemysłowe 
i kosmetyki, oleje, płyny hamulcowe i hydrauliczne, płyny 
do chłodnic samochodowych, środki konserwujące, antyko-
rozyjne i preparaty pielęgnacyjne do pojazdów, części i akce-
soria samochodowe, usługi konsultingowe zakresie obrotu 
ropą naftową i paliwami ropopochodnymi, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, do-
radztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 37 usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw: tankowanie i obsługa, 
usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw: kom-
pleksowa obsługa samochodów i motocykli, naprawa, kon-
serwacja, czyszczenie, smarowanie i polerowanie pojazdów, 
wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe 
i lakiernicze, serwis ogumienia, wymiana, naprawa i wulka-
nizacja opon, wyważanie kół samochodowych, usługi myjni 
samochodowych, 39 usługi transportowe i spedycyjne, to-



Nr  ZT16/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 39

warowy transport drogowy, kolejowy, rzeczny i morski pojaz-
dami specjalistycznymi i uniwersalnymi, transport poprzez 
rurociągi, składowanie, magazynowanie, przechowywanie 
ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych, usługi w zakre-
sie przeładunku, pakowania, konfekcjonowania, dystrybucji 
i dostarczania paliw, usługi w zakresie tworzenia i utrzymy-
wania obowiązkowych zapasów paliw w sytuacjach zagroże-
nia bezpieczeństwa paliwowego, usługi informacyjne i po-
średnictwo w zakresie transportu i spedycji, usługi w zakresie 
odbioru, gromadzenia, transportu i składowania odpadów 
przemysłowych i złomu, odprowadzanie ścieków, wypoży-
czanie pojazdów.

(210) 510625 (220) 2020 02 25
(731) ALLMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, biurowe, szkolne.

(210) 510630 (220) 2020 02 25
(731) WOJ-ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Woj art www.wojart.com

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.19
(510), (511) 37 betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, bu-
dowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budyn-
ków edukacyjnych, budowa budynków instytucjonalnych, 
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa 
budynków na zamówienie, budowa budynków produkcyj-
nych i przemysłowych, budowa budynków służby zdrowia, 
budowa budynków wielorodzinnych, budowa części budyn-
ków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, bu-
dowa dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa hal spor-
towych, budowa fundamentów, budowa fabryk, budowa 
fundamentów budynków, budowa i naprawa magazynów, 
budowa infrastruktury, budowa instalacji wodociągowych, 
budowa instalacji wykorzystujących energie geotermiczną, 
budowa jezdni, budowa lokali socjalnych, budowa kominów, 
budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa lokali 
socjalnych, budowa mostów, budowa nieruchomości, bu-
dowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, 
budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, budowa obiektów medycznych, 

budowa obiektów publicznych, budowa obiektów rolnych, 
budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypo-
czynkowych, budowa podłóg, budowa pomieszczeń, budo-
wa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa ścian, bu-
dowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścianek dzia-
łowych, budowa sklepów, budowa szkół, budowa szpitali, 
budowa szybów wentylacyjnych, budowa z zastosowaniem 
ciężkiego sprzętu, budownictwo komercyjne, budownic-
two mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, burzenie 
konstrukcji, doradztwo inżynieryjne, dekarstwo, doradztwo 
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, insta-
lacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów 
izolacyjnych w budynkach, na dachach, i w konstrukcjach, 
instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja 
pokryć dachowych, instalacja prefabrykatów elementów 
budowlanych, izolacja dachów, izolacja ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie budynków, izo-
lowanie budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, 
kopanie studni, kopanie ziemi, konstrukcja i naprawa budyn-
ków, malowanie, malowanie budynków, malowanie domów, 
malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 
montaż deskowania do betonowania, montaż konstrukcji 
budynków, montaż izolacji do budynków, montaż ogrodzeń, 
montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji central-
nego ogrzewania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
montaż instalacji na placach budowy, montaż instalacji kana-
lizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), montaż ścian działowych kartonowo-gipso-
wych, montaż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, 
montaż szalunku do betonowania, murarstwo, nakładanie 
wylewki posadzkowej, prace budowlane w zakresie kon-
strukcji stalowych, przekopywanie, przygotowanie terenu, 
regulacja nachylenia gruntu, rozbiórka budynków, rozbiórka 
dachów, rozbiórka kominów, rozbiórka konstrukcji, rozbiór-
ka rusztowań, stabilizacja gruntu, stawianie fundamentów, 
tynkowanie, układnie dachówek i płytek łupkowych, układa-
nie i zakopywanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, 
układanie przewodów głównych, usługi budowlane, usługi 
budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie 
stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budo-
wania na potrzeby przemysłu, usługo budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi demontażu, uszczelnianie 
budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi general-
nych wykonawców budowlanych, uszczelnianie budynków 
podczas budowy, wyrównywanie betonu, wyrównywa-
nie terenu budowy, zbrojenie budynków, instalacja pokryć 
dachowych, budowlany sprzęt (wynajem), wynajem ma-
szyn budowlanych, wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń 
do użytku w budowie budynków, 42 grafika artystyczna, 
planowanie przestrzenne wnętrz, projektowanie architekto-
niczne dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projek-
towanie budynków, projektowanie budynków opieki zdro-
wotnej, projektowanie budynków przemysłowych, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz dla sklepów, 
projektowanie domów, projektowanie hoteli, projektowanie 
rozmieszczenia biur, projektowanie przestrzeni biurowych, 
projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, projekty 
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowa-
nia wnętrz budynków, usługi projektowania wspomagane-
go komputerowo w zakresie projektów budowlanych, usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi 
projektowe związane z nieruchomości, usługi w zakresie 
architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie pro-
jektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowana 
budynków, usługi w zakresie projektowania układu pomiesz-
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czeń biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania domów, 
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie zewnętrz-
nej części budynków.

(210) 510648 (220) 2020 02 25
(731) NAHORNYI ANDRII OLEKSANDROVYCH, Donieck, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMME

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.15, 26.04.04, 26.04.10
(510), (511) 3 papier ścierny, balsamy inne niż do celów 
medycznych, błyszczyki do ust, brokat do paznokci, wosk 
do depilacji, wybielające żele dentystyczne, makijaż, po-
madki, dezodoranty dla ludzi lub zwierząt, kleje do moco-
wania sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych wło-
sów, kleje do celów kosmetycznych, odżywki do włosów, 
kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki dla dzieci, maski 
upiększające, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
kosmetyczne do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji skóry, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakier 
do paznokci, żele do paznokci, kolorowe żele do paznokci, 
płyny do włosów, płyny do celów kosmetycznych, płyny 
po goleniu, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
mydło, zestawy kosmetyczne, papier ścierny szmerglowy, 
szmergiel (papier ścierny), papier ścierny w arkuszach, na-
klejki na paznokcie, kredki do brwi, ołówki kosmetyczne, 
perfumeryjne produkty, preparaty toaletowe, perfumy, że-
lowe plastry do oczu do celów kosmetycznych, preparaty 
do polerowania, pomady do celów kosmetycznych, pre-
paraty do usuwania lakieru, preparaty do usuwania farby, 
preparaty do prostowania włosów, preparaty do golenia, 
preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty do falowania włosów, preparaty do usuwania 
makijażu, preparaty do makijażu, nabłyszczające prepa-
raty, zmywacze do paznokci, papier ścierny do paznokci, 
barwniki kosmetyczne, szampony, piasek ścierny, preparaty 
ścierne, sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie.

(210) 510649 (220) 2020 02 25
(731) FOLWARCZNA GÓRSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biały królik RESTAURANT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.05, 24.17.02, 03.05.24, 
03.05.01

(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania, prowadze-
nia i obsługi kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, 
konferencji, szkoleń, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
usługi w zakresie organizowania rozrywki, usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i obsługi: imprez artystycznych, 
estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spek-
takli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festy-
nów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, 
pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenero-
wych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i ob-
sługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowa-
dzenia restauracji, barów, kawiarni, pubów i innych placówek 
gastronomicznych, przygotowywanie dań (żywność i napo-
je) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210) 510668 (220) 2020 02 26
(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) SALONI
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty 
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby 
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, far-
by emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, 
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spo-
iwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, 
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla 
budownictwa.

(210) 510682 (220) 2020 02 26
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biowalker

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.19
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne 
wspierające równowagę i poruszanie się dla osób niepełno-
sprawnych.

(210) 510683 (220) 2020 02 26
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) walker

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.19
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne 
wspierające równowagę i poruszanie się dla osób niepełno-
sprawnych.
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(210) 510684 (220) 2020 02 26
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bw

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne 
wspierające równowagę i poruszanie się dla osób niepełno-
sprawnych.

(210) 510685 (220) 2020 02 26
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) w

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 10 ortezy, pionizatory, urządzenia medyczne 
wspierające równowagę i poruszanie się dla osób niepełno-
sprawnych.

(210) 510713 (220) 2020 02 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.13, 27.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
wyroby medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceu-
tyczne, środki przeciwbólowe, środki rozkurczowe.

(210) 510714 (220) 2020 02 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) SPASTYNA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
wyroby medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceu-
tyczne, środki przeciwbólowe, środki rozkurczowe.

(210) 510724 (220) 2020 02 27
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMARA CYNKOKREM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne na bazie cynku, maski ko-
smetyczne na bazie cynku, mydła na bazie cynku, żele na ba-
zie cynku, 5 lecznicze preparaty toaletowe, mydła lecznicze, 
preparaty farmaceutyczne na bazie cynku, żele do masażu 
na bazie cynku.

(210) 510730 (220) 2020 02 27
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMARA CYNKOKREM GO

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne na bazie cynku, maski ko-
smetyczne na bazie cynku, mydła na bazie cynku, żele na ba-
zie cynku, 5 lecznicze preparaty toaletowe, mydła lecznicze, 
preparaty farmaceutyczne na bazie cynku, żele do masażu 
na bazie cynku.

(210) 510784 (220) 2020 02 28
(731) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALPHA PHARMACEUTICAL
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy 
ustnej, preparaty do pielęgnacji zębów, środki perfume-
ryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji cia-
ła, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do wło-
sów, kosmetyki: kremy, balsamy, płyny, toniki, pianki, olejki, 
mleczka, pudry, maseczki, szminki, kremy dermatologicz-
ne inne niż lecznicze, maści do celów kosmetycznych, 
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji 
i golenia, preparaty do prania, 5 suplementy diety i pre-
paraty dietetyczne, dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych i weterynaryjnych, suplementy 
żywnościowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, pro-
biotyki (suplementy), preparaty probiotyczne do celów 
medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej rów-
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nowago flory w układzie trawiennym, odżywcze suple-
menty diety, suplementy mineralne do żywności, suple-
menty diety do użytku medycznego, suplementy diety 
dla ludzi nie przeznaczone do celów leczniczych, ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające ka-
zeinę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy die-
ty dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, 
dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, pre-
paraty dla niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty 
dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, substytuty posiłków, żywność i napo-
je dietetyczne przeznaczone do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego, produkty farmaceutyczne, medyczne 
i weterynaryjne, farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły me-
dyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, leki dla ludzi, leki ziołowe, leki ho-
meopatyczne, lekarstwa przeciw zaparciem, leki do celów 
stomatologicznych, leki pomocnicze (wspierające) do ce-
lów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa na kaszel, 
preparaty medyczne, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, pro-
dukty dietetyczne do celów medycznych, preparaty die-
tetyczne do użytku medycznego, dietetyczne środki spo-
żywcze przystosowane do celów medycznych, lecznicze 
dodatki do żywności, dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, środki zmniejszające ape-
tyt do celów medycznych, balsamy do użytku medyczne-
go, zioła lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, 
mieszanki ziołowe do użytku medycznego, toniki do ce-
lów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, pre-
paraty ziołowe do celów medycznych, napary lecznicze, 
lecznicze napoje mineralne, herbata ziołowa (napoje 
lecznicze), herbata odchudzająca do celów medycznych, 
lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, wody 
mineralne do celów medycznych, olejki lecznicze, prepa-
raty lecznicze na porost włosów, sole do celów medycz-
nych, syrop na kaszel, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
środku sanitarne do celów medycznych, środki sanitarne 
stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, intym-
ne preparaty nawilżające, środki do higieny intymnej dla 
kobiet, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, szampony lecznicze, lecz-
nicze pudry do ciała, lecznicze pudry do stóp, lecznicze 
pudry dla niemowląt, kremy farmaceutyczne, kremy lecz-
nicze, preparaty farmaceutyczne, kremy do rąk do celów 
medycznych, kremy do użytku dermatologicznego, maści 
o właściwościach leczniczych, produkty higieniczne dla 
kobiet, balsamy do użytku medycznego, balsamy do ce-
lów farmaceutycznych, krople do oczu, uszu i nosa, pla-
stry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plom-
bowania zębów, woski dentystyczne, pieluchy dla dzieci 
i osób nietrzymających moczu, papierosy beztytoniowe 
do celów leczniczych.

(210) 510790 (220) 2020 02 28
(731) ZAWADA WIOLETTA MALU MALU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MM MALU MALU WIOLETTA ZAWADA

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 stylizacja paznokci - szkolenia, manicure, 
pedicure, szkolenia kosmetyczne, fryzjerskie, 44 zabiegi 
pielęgnacyjne dłoni i stóp, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, 
usługi pielęgnacyjne stóp i dłoni, usługi kosmetyczne ciała 
i włosów, porady kosmetyczne, fryzjerskie, usługi stylizacji 
wizerunku.

(210) 510808 (220) 2020 02 28
(731) GŁOWACKA BEATA PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE HOLIDAYS, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLUB HOLIDAYS

(531) 05.03.07, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie dyskotek, 43 prowadzenie re-
stauracji i innych placówek gastronomicznych.

(210) 510813 (220) 2020 02 28
(731) MIASTO ZĄBKI, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miasto Ząbki tu rodzi się przyszłość

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, publikacje druko-
wane, ulotki, biuletyny informacyjne, karty, materiały dru-
kowane, periodyki, 35 marketing ukierunkowany, produkcja 
filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, 
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie 
reklam, usługi marketingowe, usługi public relations, tworze-
nie tekstów reklamowych, 41 dystrybucja filmów, fotografia, 
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o impre-
zach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
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sów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie 
widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, wystawianie spektakli 
na żywo.

(210) 510854 (220) 2020 03 02
(731) RZEPKA DANIEL BIOMI-FARM, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) BIOMI-FARM
(510), (511) 1 nawozy, 5 suplementy diety, 29 oleje roślinne 
do celów spożywczych, zmieszane oleje roślinne do celów 
kulinarnych.

(210) 510864 (220) 2020 03 02
(731) SEVER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież wieczorowa, odzież gotowa, 
odzież codzienna sukienki damskie, damskie sukienki na uro-
czystości, luźne sukienki o prostym kroju, sukienki ciążowe, 
gotowa odzież wieczorowa, galowa odzież wieczorowa, 
suknie koktajlowe, spodnie, dżinsy, bluzki, swetry, koszule, 
koszulki z krótkim rękawem, garnitury damskie, kostiumy dla 
kobiet, okrycia wierzchnie, bielizna, obuwie, akcesoria na szy-
ję, nakrycia głowy, dzianina (odzież), odzież codzienna.

(210) 510880 (220) 2020 03 02
(731) SEVER TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RÊVES
(510), (511) 25 odzież, odzież wieczorowa, odzież goto-
wa, odzież codzienna, sukienki damskie, damskie sukienki 
na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, sukienki cią-
żowe, gotowa odzież wieczorowa, galowa odzież wieczoro-
wa, suknie koktajlowe, spodnie, dżinsy, bluzki, swetry, koszu-
le, koszulki z krótkim rękawem, garnitury damskie, kostiumy 
dla kobiet, okrycia wierzchnie, bielizna, obuwie, akcesoria 
na szyję, nakrycia głowy, dzianina (odzież), odzież codzienna.

(210) 510895 (220) 2020 03 02
(731) ARKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawor
(540) (znak słowny)
(540) Yeticool
(510), (511) 11 aparaty, urządzenia i instalacje do chłodzenia, 
zamrażania, klimatyzacji i wentylacji: agregaty klimatyzacyj-
ne, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia 
do wytwarzania lodu, armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, chłodnie, chłodziarki stacjonar-
ne i przenośne, coolboxy, dmuchawy jako części instalacji 
do nawiewu, elektryczne chłodziarki do wina, filtry jako czę-
ści instalacji domowych lub przemysłowych, filtry powietrza 
do klimatyzacji, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje 
do filtrowania powietrza, urządzenia i instalacje wentyla-
cyjne stosowane w klimatyzacji, instalacje klimatyzacyjne, 
komory chłodnicze, lady chłodnicze, lampy bakteriobójcze 

do oczyszczania powietrza, lodówki, elektryczne lodów-
ki turystyczne, przenośne lodówki, nawilżacze powietrza, 
pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, elektryczne termo-
sy bufetowe na napoje, urządzenia chłodzące, urządzenia 
do chłodzenia powietrza i napojów, urządzenia klimatyzacyj-
ne, wentylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych, wę-
żownice jako części instalacji chłodniczych, wyciągi kuchen-
ne, wyciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła, zamrażarki, za-
wory do rur i rurociągów, 35 usługi importowe i eksportowe, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtow-
niach i/lub sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednic-
twem strony internetowej następujących towarów: aparaty, 
urządzenia i instalacje do chłodzenia, zamrażania, klimatyza-
cji i wentylacji, części i akcesoria do nich, usługi w zakresie 
marketingu i prezentacji towarów i usług, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, do-
radztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej.

(210) 510972 (220) 2020 03 04
(731) DERMINA ESTETYKA CENTRUM SZKOLENIOWE, 

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) BROW CAMP
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne.

(210) 510974 (220) 2020 03 04
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

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

(210) 510981 (220) 2020 03 04
(731) ORGANIC WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANIC WATER BOTTLED NATURE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda, woda gazowana, napoje owocowe, 
napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodat-
kiem witamin, napoje z dodatkiem minerałów, napoje owo-
cowo- warzywne, inne napoje bezalkoholowe.

(210) 510985 (220) 2020 03 04
(731) POTONIEC TADEUSZ ANDRZEJ, Muszyna
(540) (znak słowny)
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(540) PERŁA Z GÓR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i ga-
zowane.

(210) 510991 (220) 2020 03 04
(731) HOP-CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Scottish Barbershop
(510), (511) 44 salony fryzjerskie.

(210) 510992 (220) 2020 03 04
(731) ORGANIC WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANICO

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 woda, woda gazowana, napoje owocowe, 
napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodat-
kiem witamin, napoje z dodatkiem minerałów, napoje owo-
cowo- warzywne, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, 
nektary, inne napoje bezalkoholowe.

(210) 510996 (220) 2020 03 04
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aparts

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 alternatory- generatory prądu przemiennego, 
bębny jako części maszyn, chłodnice do silników, cylindry 
do silników, cylindry do maszyn, filtry jako części maszyn 
lub silników, głowice cylindrów do silników, koła maszyn, 
korbowody do maszyn, motorów i silników, korby jako czę-
ści maszyn, lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników 
jako części maszyn, łożyska kulkowe, łożyska jako części 
maszyn, łożyska, maszynowe koła zamachowe, maszyno-
wy mechanizm przekładniowy, mechanizmy sterownicze 
do maszyn i silników, narzędzia- części maszyn, narzędzia 
rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, noże- części maszyn, 
obudowy jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, 
ostrza jako części maszyn, ostrza do kosiarek, paski klinowe 
do silników, pierścienie smarujące jako części maszyn, pier-
ścienie tłokowe, pompy jako części maszyn lub silników, 
prądnice prądu stałego, przeguby uniwersalne- przeguby 
Cardana, przekładnie do maszyn, regulatory ciśnienia jako 
części maszyn, regulatory prędkości obrotowej do maszyn, 
silników i silników elektrycznych, rozruszniki silników, skrzy-
nie korbowe do maszyn i silników, szczotki prądnic, szczot-
ki elektryczne, szczotki węglowe- elektryczność, świece 
żarowe do silników Diesla, świece zapłonowe do silników 
spalinowych wewnętrznego spalania, tłoki- części maszyn 
lub silników, tłoki do cylindrów, tłoki do silników, turbosprę-
żarki, wały korbowe, wały rozrządcze do silników pojazdów, 
wtryskiwacze paliwa do silników, zawory jako części maszyn 
lub silników, zawory jako części maszyn, 9 amperomierze, 
barometry, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia 

w oponach pojazdów, baterie elektryczne do pojazdów, 
baterie elektryczne, diody świecące LED, elektroniczne 
tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia kontrolno- 
-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, kable rozru-
chowe do silników, kable elektryczne, kable koncentryczne, 
liczniki, liczniki obrotów, numeryczne wyświetlacze elek-
troniczne, ogrodzenia zelektryfikowane, prędkościomierze 
do pojazdów, prostowniki, przełączniki elektryczne, przy-
rządy pomiarowe, regulatory napięcia do pojazdów, tabli-
ce sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, termostaty 
do pojazdów, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urzą-
dzenia do pomiaru ciśnienia, wilgotnościomierze, wolto-
mierze, wskaźniki ciśnienia- rejestratory ciśnienia, wskaźniki 
ciśnienia w zaworach, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki 
prędkości, zawory elektromagnetyczne- przełączniki elek-
tromagnetyczne, złącza do przewodów elektrycznych, 
złączki do przewodów- elektryczność, 11 lampy oświetle-
niowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflek-
tory samochodowe, urządzenia do oświetlania za pomocą 
diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia grzewcze 
do pojazdów, urządzenia i instalacje oświetleniowe, ża-
rówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświe-
tleniowe, 12 czopy osi pojazdów, dętki do opon pneuma-
tycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne do pojazdów, 
hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkow-
skazy do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, korbowo-
dy do pojazdów lądowych, inne niż części silników, korki 
do zbiorników paliwa w pojazdach, lusterka boczne do po-
jazdów, lusterka wsteczne, mechanizmy napędowe do po-
jazdów lądowych, piasty kół pojazdów, łańcuchy napędo-
we do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, 
łaty do opon, mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, nakrętki do szpilek piast w kołach pojazdów, obręcze 
do piast kół, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe 
do pojazdów, opony do pługów śnieżnych, opony do po-
jazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony pełne 
do kół pojazdów, piasty kół pojazdów, podnośniki ścianki 
tylnej skrzyni ładunkowej- części pojazdów lądowych, po-
krowce na siedzenia pojazdów, przekładnie do pojazdów 
lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, 
resory, sprężyny zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny 
amortyzujące samochodowe, siedzenia do pojazdów, silni-
ki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, szczęki hamul-
cowe do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie po-
jazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, wały napędowe 
do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wy-
cieraczki do przednich szyb, zestawy naprawcze do dętek, 
zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przy-
czep do pojazdów, 17 folia z celulozy regenerowanej, inna 
niż do pakowania, folie z tworzyw sztucznych do stosowa-
nia w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych nie do pako-
wania, okładziny do sprzęgieł, pierścienie gumowe, pier-
ścienie uszczelniające, przewody giętkie do chłodnic pojaz-
dów, przewody giętkie niemetalowe, węże do podlewania, 
22 niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy nieme-
talowe do transportu ładunków, plandeki, pokrowce na po-
jazdy- plandeki, sznurek do pakowania, sznurek niemetalo-
wy do owijania lub wiązania, sznurki, taśmy niemetalowe 
do owijania i związywania, wiązadła do snopów, wiązadła 
niemetalowe do celów rolniczych, worki do transportu 
i przechowywania materiałów w dużych ilościach.

(210) 511032 (220) 2020 03 05
(731) POTONIEC TADEUSZ ANDRZEJ, Muszyna
(540) (znak słowny)
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(540) PERŁA ŻYCIA
(510), (511) 5 wody mineralne do celów medycznych, 32 na-
poje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, 39 dystry-
bucja wody.

(210) 511049 (220) 2020 03 05
(731) KRAJEWSKI TOMASZ PHU COMFIX, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) COMFIX
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, układanie kabli, 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analiza systemów kom-
puterowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompu-
terowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzę-
tu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania 
witryn internetowych, dostarczanie informacji o techno-
logii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron in-
ternetowych instalacja oprogramowania komputerowego 
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja 
fizyczna, 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, odzyskiwa-
nie danych komputerowych, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie platform komputerowych, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunika-
cyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 511050 (220) 2020 03 05
(731) KRAJEWSKI TOMASZ PHU COMFIX, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMFIX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, montaż i naprawa instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, układanie kabli, 42 aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, analiza systemów kom-
puterowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompu-
terowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania wi-
tryn internetowych, dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 

internetowej, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, kon-
serwacja oprogramowania komputerowego, konwersja 
programów komputerowych i danych inna niż konwersja 
fizyczna, 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, odzyskiwa-
nie danych komputerowych, programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, przechowywanie danych 
elektronicznych, tworzenie platform komputerowych, two-
rzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkowni-
ka, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunika-
cyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego.

(210) 511052 (220) 2020 03 05
(731) NOE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) REDASTE
(510), (511) 33 wino.

(210) 511054 (220) 2020 03 05
(731) NOE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) Arevot Blur
(510), (511) 33 wino.

(210) 511058 (220) 2020 03 05
(731) NOE TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) SIREL
(510), (511) 33 wino.

(210) 511111 (220) 2020 03 06
(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PREVIO
(510), (511) 2 farby, farby bakteriobójcze, impregnaty 
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby 
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, far-
by emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, 
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spo-
iwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, 
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla 
budownictwa, 19 tynki syntetyczne i mineralne, środki grun-
tujące pod tynki, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy bu-
dowlane, zaprawy klejowo-szpachlowe.

(210) 511122 (220) 2020 03 06
(731) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Koneser ANTY-WIRUS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.05
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe.

(210) 511127 (220) 2020 03 06
(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) CENTRO
(510), (511) 1 chemiczne środki pomocnicze dla budow-
nictwa, a mianowicie dodatki do betonu i zapraw, kleje dla 
budownictwa, komponenty do produkcji tynków, masy kle-
jowo-szpachlowe.

(210) 511128 (220) 2020 03 06
(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) STELLA
(510), (511) 1 chemiczne środki pomocnicze dla budow-
nictwa, a mianowicie dodatki do betonu i zapraw, kleje dla 
budownictwa, komponenty do produkcji tynków, masy kle-
jowo - szpachlowe, 2 farby, farby bakteriobójcze, impregna-
ty do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby 
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, far-
by emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, 
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa 
do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, pre-
paraty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla bu-
downictwa.

(210) 511137 (220) 2020 03 06
 (310) 92729 (320) 2019 09 16 (330) KZ
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) NAREWKA
(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 511138 (220) 2020 02 27
(731) CZAPLA RYSZARD, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ARCHETURA
(510), (511) 37 usługi i doradztwo w zakresie realizacji inwe-
stycji budowlanych i obiektów architektonicznych, 41 usługi 
w zakresie produkcji filmowej, telewizyjnej i radiowej, usługi 
w zakresie organizowania sympozjów, wystaw innych imprez 
o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, usługi w zakresie 

publikowania książek, katalogów i wydawnictw multimedial-
nych z dziedziny architektury, budownictwa, sztuk pięknych 
oraz kultury, usługi wydawnicze w zakresie dziedziny archi-
tektury, budownictwa, sztuk pięknych oraz kultury, 42 usługi 
i doradztwo w zakresie projektowania architektonicznego 
i urbanistycznego, usługi i doradztwo w zakresie projekto-
wania wystroju wnętrz.

(210) 511140 (220) 2020 02 27
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK CAFFEINE PUNCH

(531) 01.01.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 batony zbożowe, batony energetyczne, 
32 napoje bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, 
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje 
izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje z guaraną, bezal-
koholowe napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje 
gazowane mrożone, napoje niegazowane mrożone, bezal-
koholowe aromatyzowane napoje, napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, napoje wzbogacone substancjami od-
żywczymi, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napo-
je dla sportowców zawierające elektrolity, syropy do produk-
cji napojów, esencje do produkcji napojów, wody mineralne 
gazowane, wody mineralne niegazowane, napoje gazowa-
ne, napoje musujące, napoje węglowodanowe, aperitify 
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, pastylki do pro-
dukcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty 
w proszku lub pastylkach do wytwarzania napojów energe-
tycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementa-
mi nie do celów medycznych, koncentraty do sporządzania 
napojów bezalkoholowych.

(210) 511145 (220) 2020 03 06
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Colivia
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210) 511146 (220) 2020 03 06
(731) KRĘBLASZ JAGODA ŁUKASIK AGNIESZKA SYNTEZA 

SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTEZA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

(531) 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, komórki 
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 
fotowoltaiczne], 11 pompy ciepła, 37 instalacja naprawa 
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i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja, naprawa 
i konserwacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja, 
naprawa i konserwacja pomp ciepła, 42 doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, audyt energetyczny, sporządzanie 
projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 511147 (220) 2020 03 06
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TRISEPT TZF
(510), (511) 5 środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała.

(210) 511148 (220) 2020 03 06
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DEZYNMAX TZF
(510), (511) 5 środki odkażające, środki odkażające do użyt-
ku domowego, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała.

(210) 511151 (220) 2020 03 06
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) ORNISPAR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w le-
czeniu chorób wątroby.

(210) 511156 (220) 2020 03 06
(731) KLUSKA DAMIAN, Lgota Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D.KLUSKA

(531) 14.07.04, 14.07.06, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej, hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej mebli i akceso-
riów meblowych wyposażenia wnętrz pomieszczeń mieszkal-
nych i użytkowych, garażów, warsztatów, mebli ogrodowych, 
artykułów gospodarstwa domowego z drewna i metalu.

(210) 511162 (220) 2020 03 06
(731) NORMOLIFE GRZEGORZ RUTKOWSKI,  

LIDIA RUTKOWSKA, IWONA NOWAKOWSKA-SKOP 
SPÓŁKA JAWNA, Chyliczki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORMOLIFE

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety 
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suple-
menty diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia klaustro-
fobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suple-
menty diety składające się z witamin, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące 
suplementami diety, suplementy witaminowe do stosowa-
nia w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składa-
jące się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotycz-
ne, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, 
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy 
odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mine-
ralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, su-
plementy diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe 
w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suple-
menty diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym 
białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, su-
plementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suple-
menty odżywcze składające się głównie z wapnia, suple-
menty diety składające się głównie z magnezu, suplementy 
diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze 
składające się głównie z cynku, suplementy diety składają-
ce się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające 
się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, mielone siemię lniane do użytku jako 
suplement diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy od-
żywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy 
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, 
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające zawiera-
jące preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycz-
nie i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek table-
tek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, 
nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpusz-
czalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następu-
jących towarów: suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety 
sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania 
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jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń jako suple-
menty diety, suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia klaustro-
fobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suple-
menty diety składające się z witamin, preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące 
suplementami diety, suplementy witaminowe do stosowa-
nia w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składa-
jące się głównie z magnezu, suplementy diety, suplementy 
ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy prebiotycz-
ne, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, 
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy 
odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mine-
ralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, su-
plementy diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe 
w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suple-
menty diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym 
białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, su-
plementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku 
medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suple-
menty odżywcze składające się głównie z wapnia, suple-
menty diety składające się głównie z magnezu, suplementy 
diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze 
składające się głównie z cynku, suplementy diety składają-
ce się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające 
się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, mielone siemię lniane do użytku jako 
suplement diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy od-
żywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy 
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, 
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające zawiera-
jące preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycz-
nie i dla rekonwalescentów, mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek 
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośni-
ki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych 
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżyw-
czych, 44 wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego 
ochronie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dzie-
dzinie zdrowia, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, 
wynajem urządzeń medycznych, opieka medyczna i analizy 
związane z leczeniem pacjenta, organizowanie leczenia me-
dycznego, usługi indywidualnych konsultacji medycznych 
świadczone dla pacjentów, usługi medycyny alternatywnej, 
usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, 
usługi oceny medycznej, usługi paramedyczne.

(210) 511182 (220) 2020 03 08
(731) PAWLIK KATARZYNA KONTROLOGIA, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pilates 100

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.03.15, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 
27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
21.03.01

(510), (511) 41 usługi sportowe, usługi klubów sportowych, 
usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi w zakresie 
edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej, 
usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi edukacyjne i in-
struktażowe w zakresie sportu, sport i fitness, organizowanie 
zajęć sportowych, wynajem sprzętu sportowego, wynaj-
mowanie obiektów sportowych, organizowanie konkursów 
sportowych, rezerwowanie obiektów sportowych, informa-
cje na temat sportu, udostępnianie wydarzeń sportowych 
za pomocą strony internetowej, nauka pilatesu, instruktaż 
w zakresie gimnastyki, usługi w zakresie nauczania gimna-
styki, udostępnianie obiektów i sprzętów gimnastycznych, 
lekcje gimnastyki, zajęcia gimnastyczne.

(210) 511183 (220) 2020 03 08
(731) HUNKIEWICZ TERESA HUNKIEWICZ KRZYSZTOF 

PROWADZENIE WYCIĄGÓW NARCIARSKICH, POKOJE 
GOŚCINNE SPÓŁKA CYWILNA, Szklarska Poręba

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

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 06.01.02, 
06.01.04, 05.01.01, 05.01.08, 05.01.10, 05.01.16

(510), (511) 41  wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wyna-
jem sprzętu snowboardowego, usługi szkoleniowe w dzie-
dzinie narciarstwa, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, 
udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów zimowych, 
udostępnianie stoków narciarskich, udostępnianie obiektów 
i sprzętu narciarskiego, szkoły narciarskie, nauka jazdy na nar-
tach, nauka jazy na snowboardzie, instruktaż w zakresie 
sportów zimowych, 43 wynajmowanie pokoi, wynajmowa-
nie kwater, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem zakwa-
terowania na urlop, usługi w zakresie wynajmu pokojów, 
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wy-
najmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, organizowanie zakwaterowania tymczasowe-
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go, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymcza-
sowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania tymczasowe-
go za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania 
na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania, rezerwa-
cja zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie infor-
macji o usługach tymczasowego zakwaterowania, udostęp-
nianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za po-
średnictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących 
rezerwacji zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych, 
usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie kwater wczaso-
wych, usługi w zakresie zakwaterowania, zapewnianie ume-
blowanego zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie 
zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowa-
nia dla wczasowiczów, udostępnianie zakwaterowania tym-
czasowego dla gości, usługi agencji w zakresie rezerwacji za-
kwaterowania na wakacje,usługi w zakresie zakwaterowania 
wakacyjnego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w mieszkaniach wakacyjnych, usługi hotelowe, zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, usługi świadczone 
przez bary bistro, dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia,oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posił-
ków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie 
napojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), restauracje oferujące dania na wy-
nos, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzie-
lanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie goto-
wania posiłków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików 
w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze.

(210) 511185 (220) 2020 03 08
(731) LESZCZYŃSKA ANNA NIEPODLEGŁE STUDIO 

TATUAŻU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKOTUSZ STUDIO TATUAŻU

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 44 salony tatuażu, usługi w zakresie tatuażu, ko-
smetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, lasero-
we usuwanie tatuaży, usługi tatuażu brwi, tatuowanie.

(210) 511186 (220) 2020 03 08
(731) GAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Nasz Gabinet Alko Doctor Aneta Krajewska
(510), (511) 44 kliniki, kliniki medyczne, ambulatoryjna 
opieka medyczna, prowadzenie placówek medycznych, 
usługi medyczne, świadczenie usług medycznych, pomoc 
medyczna, usługi klinik medycznych, usługi udostępniania 
placówek medycznych, medyczne badania osób, organi-
zowanie leczenia medycznego, usługi lekarskie, poradnic-
two medyczne, świadczenie pomocy medycznej, opieka 
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka 
pielęgniarska, konsultacje medyczne, badania medyczne, 
badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
pomoc medyczna w nagłych wypadkach, usługi indywidu-
alnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
przeprowadzanie badań medycznych, usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy 
chorób, usługi obrazowania medycznego, usługi badań me-
dycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
badania przesiewowe, usługi psychiatryczne, usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, informacja medycz-
na, usługi informacji medycznej, udzielanie informacji me-
dycznej, udostępnianie raportów dotyczących badań me-
dycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy 
monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medyczne-
mu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania 
leków, udzielanie informacji związanych z usługami opieki 
pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące pro-
duktów medycznych, usługi w zakresie przygotowywania 
raportów medycznych, wydawanie raportów medycznych, 
kompilacja raportów medycznych, przygotowywanie rapor-
tów dotyczących kwestii medycznych, usługi terapeutycz-
ne, usługi w zakresie terapii zajęciowej, opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, poradnictwo związane z te-
rapią zajęciową, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, 
usługi psychoterapeutyczne, usługi psychologów, badania 
psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje 
psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, opieka psy-
chologiczna, leczenie psychologiczne, usługi diagnozy psy-
chologicznej, przeprowadzanie testów psychologicznych, 
zapewnianie leczenia psychologicznego, sporządzanie ra-
portów psychologicznych, udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, doradztwo związane z psychologią integralną, 
usługi w zakresie oceny psychologicznej, badanie osobo-
wości do celów psychologicznych, przeprowadzanie ocen 
i badań psychologicznych, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych do celów medycznych, przygotowywanie pro-
filów psychologicznych do celów medycznych, doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycz-
nych, usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych 
i grup, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia 
dolegliwości medycznych, analiza zachowania do celów 
medycznych, konsultacje psychiatryczne, psychiatria, testy 
psychiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabi-
litacji psychicznej, udzielanie informacji dotyczących mody-
fikacji zachowania, usługi doradcze dotyczące zachowania 
ludzkiego, usługi w zakresie leczenia uzależnień, leczenie pa-
cjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów 
uzależnionych od substancji narkotycznych, usługi w zakre-
sie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnio-
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nych, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, 
leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie odwykowe 
pacjentów nadużywających środki odurzające, chirurgia, 
usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie 
diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie wkłuwania się 
do żył.

(210) 511187 (220) 2020 03 08
(731) ITBUD ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Faktoria Betonu ITBUD - ZAKŁAD NOWYCH 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01, 
24.17.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 19 podłogi betonowe, wylewki podłogowe, nie-
metalowe płyty podłogowe, niemetalowe panele podłogo-
we, niemetalowe bloki do zastosowania w budowie podłóg, 
beton, płyty betonowe, belki betonowe, bloczki betonowe, 
sklepienia betonowe, ściany betonowe, panele betonowe, 
beton do odlewania, beton na pomniki, rzeźby z betonu, 
pojemniki betonowe, betonowe elementy brukowe, figury 
z betonu, betonowe materiały budowlane, betonowe ele-
menty budowlane, gotowe betonowe elementy budowla-
ne, wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych.

(210) 511195 (220) 2020 03 09
(731) SOLAR-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.01, 01.03.02, 
01.03.11, 01.03.13, 01.03.15, 07.03.20, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 6 metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzje 
architektoniczne, metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], 
metalowe, okienne żaluzje zwijane, żaluzje metalowe [prze-
znaczone na zewnątrz], żaluzje pionowe z metalu [zewnętrz-
ne], żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, żaluzje me-
talowe w postaci ukośnych deszczułek, żaluzje listwowe po-
ziome [zewnętrzne] z metalu, panele akustyczne metalowe, 
metalowe panele akustyczne do ścian, metalowe elementy 

fasadowe, fasady metalowe, metalowe fasady okienne, 
11 żaluzje oświetleniowe, żaluzje do odbijania światła, ża-
luzje do regulacji światła, 17 panele do izolacji akustycznej, 
izolacje akustyczne budynków, arkusze akustyczne, arkusze 
akustyczne do izolacji, ekrany akustyczne do izolacji.

(210) 511198 (220) 2020 03 09
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IdeaFaktor24
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły 
biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adreso-
we, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], 
papier do pisania, pismo (wzorce) do kopiowania, przyrządy 
do pisania, ulotki, 35 usługi marketingowe, produkcja i dys-
trybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, produkcja i rozlepianie plakatów reklamo-
wych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama bil-
lboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
telemarketing, 36 analizy finansowe, faktoring, usługi finan-
sowe, ściąganie należności, operacje finansowe, transakcje 
finansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonar-
nych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, 
gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne  
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, na-
grań wideo, elektronicznych nośników informacji.

(210) 511199 (220) 2020 03 09
(731) BIOBAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 1 bakterie do oczyszczania ścieków, prepara-
ty do biologicznego oczyszczania wody, produkty che-
miczne do oczyszczania ścieków, preparaty chemiczne 
do oczyszczania wody, środki chemiczne do oczyszczania 
wody stosowane w basenach, preparaty chemiczne prze-
znaczone do oczyszczania wody w basenach pływackich, 
produkty chemiczne do oczyszczania wody w basenach 
spa (z możliwością pływania), preparaty zawierające bakte-
rie do oczyszczania wody, bakterie do uzdatniania ścieków, 
bakterie do uzdatniania wody, bakterie [inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych], szczepionki mikro-
biologiczne, inne niż do użytku medycznego, mieszanki 
substancji chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia 
kompostu, mieszanki substancji chemicznych i mikroor-
ganizmów do sterylizacji kompostu, dodatki biologiczne 
służące do przekształcania plonów w kompost, chemiczne 
dodatki do kompostu, aktywatory kompostu, środki do od-
dzielania tłuszczów, rozpuszczalnikowe środki czyszczące 
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do usuwania tłuszczu podczas procesów wytwarzania, 
preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się 
tłuszczu w ściekach, nawozy do gleby, nawozy biologiczne, 
nawozy organiczne.

(210) 511200 (220) 2020 03 09
(731) SOLAR-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10, 24.17.01, 07.03.20, 01.03.02, 01.03.11, 01.03.15

(510), (511) 6 metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzje 
architektoniczne, metalowe żaluzje pionowe [zewnętrz-
ne], metalowe, okienne żaluzje zwijane, żaluzje metalowe 
[przeznaczone na zewnątrz], żaluzje pionowe z metalu 
[zewnętrzne], żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, 
żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, żaluzje 
listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, panele akustycz-
ne metalowe, metalowe panele akustyczne do ścian, meta-
lowe elementy fasadowe, fasady metalowe, metalowe fasa-
dy okienne, 11 żaluzje oświetleniowe, żaluzje do odbijania 
światła, żaluzje do regulacji światła, 17 panele do izolacji 
akustycznej, izolacje akustyczne budynków, arkusze aku-
styczne, arkusze akustyczne do izolacji, ekrany akustyczne 
do izolacji .

(210) 511201 (220) 2020 03 09
(731) MEEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WOZOWNIA GDAŃSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, reklama, usługi marke-
tingowe, usługi w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
43 kafeterie (bufety), usługi barowe, usługi hotelowe, wynaj-
mowanie sal na zebrania, usługi restauracyjne.

(210) 511217 (220) 2020 03 09
(731) PELLOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 1922 PELLOWSKI Piekarnia - Cukiernia

(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.07.01, 27.07.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 08.01.25

(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, cukiernicze, lody.

(210) 511221 (220) 2020 03 09
(731) STOWARZYSZENIE SOCIOS WISŁA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wiślackie

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, chustki 
[apaszki], czapki jako nakrycia głowy, dzianina [odzież], ka-
mizelki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, krawaty, kurtki 
[odzież], nakrycia głowy, obuwie, podkoszulki sportowe, rę-
kawiczki, skarpetki, wyprawki dziecięce [odzież], 32 napoje 
bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje orzeźwiają-
ce, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, 
piwo, soki, woda [napoje], 41 fotografia, fotoreportaże, kul-
tura fizyczna, organizowanie balów, organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie zawodów sporto-
wych, planowanie przyjęć [rozrywka], publikowanie książek, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi trenerskie, 
wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie sta-
dionów, wystawianie spektakli na żywo.

(210) 511224 (220) 2020 03 09
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IdeaFaktor
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły 
biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze, 
materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adreso-
we, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], 
papier do pisania, pismo (wzorce) do kopiowania, przyrządy 
do pisania, ulotki, 35 usługi marketingowe, produkcja i dys-
trybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, produkcja i rozlepianie plakatów reklamo-
wych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama bil-
lboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
telemarketing, 36 analizy finansowe, faktoring, usługi finan-
sowe, ściąganie należności, operacje finansowe, transakcje 
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finansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, komunikacja 
za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonar-
nych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, 
gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne  
on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, na-
grań wideo, elektronicznych nośników informacji.

(210) 511254 (220) 2020 03 09
(731) PIWOWAR MONIKA WERONIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HalluxSTOP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.19

(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń deformacji statycz-
nych stóp ze szczególnym uwzględnieniem wady, jaką jest 
paluch koślawy (Hallux Valgus).

(210) 511256 (220) 2020 03 09
(731) SAPIEŻYŃSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJO HANDLOWE SAPAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SAPAR
(510), (511) 18 torebki, walizki, aktówki, etykiety skórzane, 
etui na karty kredytowe [portfele], etui na klucze, aktówki, 
skóry zwierzęce, imitacje skóry, wyroby ze skóry i z imitacji 
skóry, parasole, podróżne torby na ubrania, wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, wyroby rymarskie, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], torby, torebki i portfele skó-
rzane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, 
kostiumy kąpielowe, okrycia wierzchnie, piżamy, pończochy, 
rajstopy, szlafroki.

(210) 511258 (220) 2020 03 09
(731) KURKOWSKA KAMILA FIREMIND, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) FIREMIND
(510), (511) 35 usługi agencji marketingowych, usługi w za-
kresie marketingu gospodarczego, usługi agencji public 
relations, usługi reklamowe, marketingowe oraz public rela-
tions świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
usługi doradcze dotyczące zarządzania marketingowego, 
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie 
reklamy, promocji i marketingu, usługi doradztwa w zakresie 
public relations, doradztwo strategiczne dotyczące wejścia 
na polski rynek, doradztwo strategiczne dotyczące ekspansji 
na rynki zagraniczne, doradztwo biznesowe w zakresie pro-
wadzenia i rozwoju przedsiębiorstw we wczesnych fazach 
rozwoju (startupów), doradztwo biznesowe w zakresie roz-
woju produktów i usług, doradztwo w zakresie kreowania, 
wdrażania i komercjalizowania innowacji, administrowanie 
dotyczące marketingu, zarządzanie personelem zajmującym 
się marketingiem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, analizy w zakresie 
marketingu, analiza trendów marketingowych, projektowa-
nie badań marketingowych, badania rynku i badania marke-
tingowe, sporządzanie raportów do celów marketingowych, 

udzielanie informacji dotyczących marketingu, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, badania w zakresie public relations, optymalizacja 
stron internetowych, reklama biznesowych stron interneto-
wych, promocja on-line stron internetowych, optymaliza-
cja dla wyszukiwarek internetowych, 41 usługi szkoleniowe 
z zakresu marketingu, usługi szkoleniowe z zakresu public 
relations, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, 
warsztatów, konferencji z zakresu reklamy, marketingu oraz 
public relations, organizowanie szkoleń, seminariów, warsz-
tatów, konferencji na rzecz osób trzecich, 42 planowanie, 
projektowanie, tworzenie, programowanie i aktualizowa-
nie stron internetowych na rzecz osób trzecich, doradz-
two w zakresie planowania, projektowania oraz tworzenia 
stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie kanałami w mediach 
społecznościowych na rzecz osób trzecich.

(210) 511261 (220) 2020 03 09
(731) GLOBAL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HS PROFESSIONAL HAIRSTYLE COLOR

(531) 26.04.10, 26.01.17, 27.05.01
(510), (511) 3 farby do włosów, szampony, lakiery do włosó-
w,preparaty do kręcenia włosów, płyny do pielęgnacji wło-
sów, woda utleniona do celów kosmetycznych.

(210) 511262 (220) 2020 03 09
(731) GLOBAL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HS PROFESSIONAL HAIRSTYLECOLOR

(531) 26.01.17, 27.05.01
(510), (511) 3 farby do włosów, szampony, lakiery do wło-
sów, preparaty do kręcenia włosów, płyny do pielęgnacji 
włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych.
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(210) 511269 (220) 2020 03 10
(731) SHOUT ABOUT INTERNATIONAL  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOUTABOUT WARSAW

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, agencje re-
klamowe, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów odzieżowych.

(210) 511274 (220) 2020 03 10
(731) KAMIŃSKA JULIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spiękniej HAIR & MAKEUP

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji włosów 
i ciała, sprzedaż kosmetyków do makijażu, 44 aromaterapia, 
depilacja woskiem, usługi fryzjerskie, wizaż, manicure - pedi-
cure, masaż, salony piękności, tatuowanie, usługi saun, usługi 
solariów, usługi wizażystki.

(210) 511284 (220) 2020 03 10
(731) DĘBSKA MAŁGORZATA IWONA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iPACK

(531) 14.03.02, 14.03.03, 27.05.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 6 śruby metalowe, gwoździe.

(210) 511286 (220) 2020 03 10
(731) ROSIŃSKA ANNA LIBERTAGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIALOG

(531) 01.01.04, 26.03.01, 27.05.01, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], 
etykiety z papieru lub kartonu, gazety, karty do kolekcjono-

wania inne niż do gier, komiksy, książki, materiały do ryso-
wania, materiały drukowane, papier, periodyki [czasopisma], 
reprodukcje graficzne, rysunki, ulotki, 41 dystrybucja filmów, 
fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, pu-
blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki.

(210) 511288 (220) 2020 03 10
(731) ICSEC SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XP SCADVANCE

(531) 26.11.02, 26.04.05, 26.04.17, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie zapew-
niające cyberbezpieczeństwo automatyki przemysłowej, 
42 oprogramowanie jako usługa SaaS, projektowanie, opra-
cowywanie i wdrażanie oprogramowania, instalacja opro-
gramowania, utrzymanie i naprawa oprogramowania, do-
radztwo w zakresie oprogramowania.

(210) 511291 (220) 2020 03 10
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) HEMOROL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla ludzi, kosmetyki 
do higieny intymnej w postaci: pianek, żeli, kremów, kosme-
tyki do pielęgnacji dla osób z hemoroidami w postaci: żeli, 
kremów, pianek, 5 produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, 
preparaty na hemoroidy w postaci: czopków, żeli, maści, 
kremów, płynów, pianek, leki ziołowe, preparaty do ciała, 
do stosowania miejscowego, do użytku medycznego i tera-
peutycznego w postaci: żeli, maści, kremów, płynów, pianek.

(210) 511298 (220) 2020 03 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DUOTIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 511314 (220) 2020 03 10
(731) SAPIEŻYŃSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJO HANDLOWE SAPAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CreaMi
(510), (511) 18 torebki, walizki, aktówki, etykiety skórzane, 
etui na karty kredytowe [portfele], etui na klucze, aktówki, 
skóry zwierzęce, imitacje skóry, wyroby ze skóry i z imitacji 
skóry, parasole, podróżne torby na ubrania, wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, wyroby rymarskie, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], torby, torebki i portfele skó-
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rzane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, 
kostiumy kąpielowe, okrycia wierzchnie, piżamy, pończochy, 
rajstopy, szlafroki.

(210) 511323 (220) 2020 03 11
(731) MNIEJ WIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MNIEJ WIĘCEJ
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania, 
ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów.

(210) 511389 (220) 2020 03 12
(731) DESTYLERNIA KAMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień
(540) (znak słowny)
(540) V-ONE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
wódka.

(210) 511396 (220) 2020 03 12
(731) NEWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowny)
(540) Newmax
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czcionki 
drukarskie, etykiety z papieru lub kartonu, kalendarze, kar-
ton, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania, ma-
teriały drukowane, ołówki, papier, pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], papier do pisania [listowy], podkładki na biurko, 
pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki papierowe, skoroszy-
ty, spinacze do papieru, segregatory na luźne kartki, torby 
papierowe, ulotki, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca 
pot, biustonosze, bokserki, buty sportowe, buty sznurowa-
ne, buty za kostkę, cholewki do obuwia, czapki jako nakrycia 
głowy, daszki do czapek, daszki jako nakrycia głowy, dzia-
nina [odzież], długie luźne stroje, kąpielówki, kombinezony 
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, kurtki [odzież], kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, majtki, na-
krycia głowy, obuwie, odzież, podeszwy butów, rękawiczki, 
sandały, swetry, szale, 28 deskorolki, artykuły gimnastyczne, 
chusty do jogi, deski do pływania, dyski sportowe, nago-
lenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], 
ochraniacze [części strojów sportowych], piłki do gier i za-
baw, rękawice do gier, worki treningowe, 36 agencje nieru-
chomości, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, pożyczki [finansowanie], transakcje 
finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, 
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, czyszczenie odzieży, konsultacje budow-
lane, nadzór budowlany, prasowanie odzieży, wynajem 
sprzętu budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, 39 dostarczanie paczek, dostawa towarów, infor-
macja o transporcie, pakowanie towarów, przewożenie, 
składowanie towarów, spedycja, transport, wynajmowanie 
magazynów.

(210) 511407 (220) 2020 03 12
(731) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM 

ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA 
W ŁODZI, Łódź

(540) (znak słowny)
(540) BRA DAY
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyj-
nych, publikacje multimedialne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie fotografii, publikowanie plakatów, 
publikacja kalendarzy, publikowanie tekstów, publikowanie 
tekstów medycznych, publikowanie ulotek, wydawanie pu-
blikacji medycznych, fotoreportaże, organizacja i prezentacja 
widowisk, organizowanie gal, organizowanie grupowych zajęć 
rekreacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja widowisk, roz-
rywka w formie pokazów mody, organizacja konferencji eduka-
cyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, 
organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie 
wykładów, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, fotografia, mon-
taż filmów, montaż [obróbka] taśm wideo, prezentacja nagrań 
wideo, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, 
produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja nagrań 
audiowizualnych, produkcja nagrań wideo, realizacja nagrań 
audiowizualnych, organizacja i prezentacja przedstawień 
na żywo, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie wy-
stępów na żywo, prezentacja przedstawień na żywo, produkcja 
przedstawień na żywo, produkcja widowisk na żywo, organi-
zacja szkoleń, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie warsztatów, prowadzenie edukacyjnych programów 
wspierających dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych pro-
gramów wspierających dla pracowników służby zdrowia, pro-
wadzenie seminariów z dziedziny onkologii, szkolenia w dzie-
dzinie medycyny, 44 badania przesiewowe [skriningowe], ba-
dania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdro-
wia, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, świadczenie usług w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi medyczne, udzielanie informacji 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi opieki 
zdrowotnej, badania medyczne, badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe, infor-
macja medyczna, konsultacje medyczne, medyczne badania 
osób, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, poradnic-
two w zakresie zdrowia publicznego, przeprowadzanie badań 
medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych w celu 
wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych, 
szpitale, świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie infor-
macji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie infor-
macji medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, usługi badań mammograficznych, usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi ba-
dań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi chary-
tatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi 
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi dorad-
cze dotyczące problemów medycznych, usługi lekarskie, usłu-
gi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w za-
kresie oceny stanu zdrowia, usługi świadczone przez szpitale, 
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie 
leczenia chirurgicznego, doradztwo dotyczące urody, pielę-
gnacja urody.
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(210) 511436 (220) 2020 03 12
(731) ALUPOL PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) PPB
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 
folie wielowarstwowe z tworzyw sztucznych do pakowania.

(210) 511458 (220) 2020 03 13
(731) BURDELAK RAFAŁ INTERMO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERMO SALON DRZWI I OKIEN

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż: okien, drzwi wewnętrznych, drzwi 
zewnętrznych, rolet wewnętrznych, rolet zewnętrznych, ża-
luzji fasadowych, bram garażowych, 37 instalacja, naprawa 
i konserwacja: okien, drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrz-
nych, rolet wewnętrznych, rolet zewnętrznych, żaluzji fasa-
dowych, bram garażowych, wynajem mini dźwigu do szkle-
nia okien.

(210) 511461 (220) 2020 03 13
(731) MAŁKOWICZ RAFAŁ DECODESIGN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) decodesign

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 rolety okienne [wewnętrzne], rolety we-
wnętrzne okienne papierowe, rolety okienne tekstylne 
wewnętrzne, rolety okienne, rolety papierowe, rolety we-
wnętrzne, rolety zaciemniające [wewnętrzne], rolety materia-
łowe wewnętrzne, karnisze, niemetalowe karnisze, metalowe 
karnisze, akcesoria do rolet, niemetalowe, żaluzje wewnętrz-
ne, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie [we-
wnętrzne], żaluzje wewnętrzne listwowe, żaluzje z lamelami 
[wewnętrzne], wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych 
lamelach, plisy okienne, akcesoria do karniszy, w szczególno-
ści żabki do karniszy, wsporniki do podtrzymywania karni-
szy do zasłon, wsporniki do mocowania karniszy do zasłon, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży 
wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: rolety okienne 
[wewnętrzne], rolety wewnętrzne okienne papierowe, rolety 
okienne tekstylne wewnętrzne, rolety okienne, rolety papie-
rowe, rolety wewnętrzne, rolety zaciemniające [wewnętrz-
ne], rolety materiałowe wewnętrzne, karnisze, niemetalowe 
karnisze, metalowe karnisze, akcesoria do rolet, niemetalowe, 
żaluzje wewnętrzne, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje 
weneckie [wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne listwowe, żalu-
zje z lamelami [wewnętrzne], wewnętrzne żaluzje okienne 
o poziomych lamelach, plisy okienne, akcesoria do karniszy 
w szczególności żabki do karniszy, wsporniki do podtrzymy-
wania karniszy do zasłon. wsporniki do mocowania karniszy 
do zasłon.

(210) 511464 (220) 2020 03 13
(731) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) drEryk
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycz-
nych, aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, 
42 projektowanie systemów komputerowych dla celów 
medycznych, aktualizacja programów komputerowych dla 
celów medycznych, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie kom-
puterów, 44 kliniki medyczne, pomoc medyczna, lecznice, 
opieka zdrowotna.

(210) 511465 (220) 2020 03 13
(731) SELENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SELENE
(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, podusz-
ki 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) 511466 (220) 2020 03 13
(731) GĘBICZ ARKADIUSZ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) Criorectum Protect
(510), (511) 5 czopki.

(210) 511470 (220) 2020 03 13
(731) KARNABAL STEFAN XEXPERT.PL, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) maxpolisa.pl

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 gwarantowanie ubezpieczeń na życie, in-
formacja o ubezpieczeniach, usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od pożarów, usługi ubezpieczeniowe, usługi gwa-
rantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpie-
czeń zdrowotnych, wycena finansowa [ubezpieczenia, ban-
kowość, nieruchomości].

(210) 511500 (220) 2020 03 14
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W SIERPCU, Sierpc
(540) (znak słowny)
(540) MARKIZ
(510), (511) 29 sery, twarogi, przetworzone sery, substytu-
ty serów, produkty serowarskie, dania gotowe sporządzo-
ne na bazie sera, mieszanki serowe, jogurty, kefiry, koktajle 
mleczne, napoje mleczne, desery mleczne, mleko, substytu-
ty mleka, śmietana, serwatka, maślanka, nabiał i substytuty 
nabiału.

(210) 511510 (220) 2020 03 16
(731) IPRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IF IPRA

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 aspartam, dodatki chemiczne do przetwór-
stwa mięsnego, dodatki chemiczne stosowane do produkcji 
pasz zwierzęcych, ekstrakty roślinne dla przemysłu spożyw-
czego, ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, in-
tensyfikatory smaku do żywności, konserwanty chemiczne 
do żywności, konserwanty do żywności, konserwanty 
do żywności dla zwierząt [chemiczne], maltodekstryny 
do użytku w produkcji, mieszanki do konserwacji żywności, 
polepszacze smaku do żywności, preparaty chemiczne 
do konserwowania artykułów spożywczych, preparaty che-
miczne do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, pre-
paraty do wędzenia mięsa, produkty chemiczne do konser-
wowania żywności, przyprawy chemiczne [do produkcji 
żywności], słodziki niskokaloryczne [sztuczne, chemiczne], 
słodziki sztuczne, słodziki sztuczne [preparaty chemiczne], 
substancje chemiczne do stosowania jako składniki produk-
tów spożywczych, substancje chemiczne stosowane w pro-
dukcji wyrobów cukierniczych, syropy z glukozy do celów 
przemysłowych, sztuczne preparaty słodzące, sztuczne sło-
dziki, sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], sztuczne sub-
stancje słodzące (preparaty chemiczne), środki chemiczne 

do użytku w produkcji wina, środki chemiczne do użytku 
w warzeniu piwa, środki do poprawy smaku do artykułów 
spożywczych, ulepszacze do ciasta, wino [substancje che-
miczne do produkcji -], 2 annato, annato [barwniki], barwniki, 
barwniki do użytku w produkcji kosmetyków, barwniki 
do użytku w przemyśle, barwniki do zastosowania w produk-
cji mydeł, barwniki do zastosowania w produkcji preparatów 
farmaceutycznych, barwniki do żywności i napojów, barwni-
ki rozpuszczalne w alkoholu, barwniki rozpuszczalne w oleju, 
barwniki syntetyczne, karmin koszenilowy, kurkuma [barw-
nik], naturalne barwniki, pigmenty do użytku w produkcji 
farmaceutyków, pigmenty do użytku w produkcji kosmety-
ków, płynne barwniki, preparaty do barwienia żywności i na-
pojów, sproszkowana kurkuma do użytku jako barwnik, sub-
stancje barwiące, szafran [barwnik], 3 ambra, aromaty, aro-
maty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aroma-
ty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki 
eteryczne], aromaty do perfum, aromaty do użytku domo-
wego, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty 
do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty 
do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spo-
żywcze sporządzone z olejków eterycznych, aromaty w ae-
rozolu przeznaczone do pomieszczeń, aromatyczne olejki 
eteryczne, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn [wyroby 
perfumeryjne], aromaty do ciastek [olejki eteryczne], cytro-
nowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, dezodo-
ranty zapachowe do pomieszczeń, ekstrakty kwiatowe [per-
fumy], ekstrakty perfum, ekstrakty z kwiatów, emulgowane 
olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek 
eteryczny], esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, ge-
raniol, geraniol do perfumowania, kocanka [olejki eteryczne], 
woda kolońska, olej lawendowy, mieszaniny zapachowe po-
tpourri, mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, mięta 
do wyrobów perfumeryjnych, naturalne olejki eteryczne, 
naturalne środki perfumeryjne, olejek golteriowy, olejek ja-
śminowy, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku 
kosmetycznego, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, 
olejek różany, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek 
sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejek z wyciągiem 
z owoców amla do celów kosmetycznych, olejki destylowa-
ne do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku 
kosmetycznego], olejki do celów perfumeryjnych, olejki 
do perfum i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry [nieleczni-
cze], olejki eteryczne, olejki eteryczne cytronowe, olejki ete-
ryczne cytrynowe, olejki eteryczne do stosowania w aroma-
terapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eterycz-
ne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku 
w procesach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na ko-
jenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne 
z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowe-
go, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki natural-
ne do perfum, olejki nielecznicze, olejki perfumowane 
do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki pimentowe, 
olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty 
przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne, olejki esencjo-
nalne, perfumeryjny olejek miętowy, perfumowane kosme-
tyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody toaletowe, per-
fumy, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy 
o zapachu drewna cedrowego, perfumy w płynie, perfumy 
w postaci stałej, piżmo (naturalne), piżmo [wyroby perfume-
ryjne], piżmo syntetyczne, płyny do aromaterapii, pojemniki 
z substancjami zapachowymi, polepszacze smaku do żyw-
ności [olejki eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, pre-
paraty perfumeryjne, preparaty zapachowe, preparaty zapa-
chowe do pomieszczeń, produkty do perfumowania po-
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mieszczeń, produkty perfumeryjne, roślinne olejki eteryczne, 
safrol, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], substan-
cje aromatyczne do zapachów, substancje zapachowe 
do użytku osobistego, syntetyczne produkty perfumeryjne, 
środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapacho-
we do pomieszczeń, terpeny [olejki eteryczne], wanilina syn-
tetyczna [artykuły perfumeryjne], waniliowe środki perfume-
ryjne, woda kolońska, woda kwiatowa, woda lawendowa, 
woda perfumowana, woda toaletowa, woda toaletowa za-
wierająca olej z mieliznówki chińskiej, wody kolońskie, zapa-
chowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachowe woski, 
zapachy, zmieszane olejki eteryczne, 30 preparaty aroma-
tyczne do żywności, aromaty cytrynowe, aromaty cytryno-
we do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe, inne niż 
oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast, inne niż 
olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, 
aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty 
do serów, aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne 
niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, aromaty migdałowe, 
aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty 
migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty naturalne 
do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki 
eteryczne], aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, aro-
maty produkowane z drobiu, aromaty produkowane z ho-
marów, aromaty produkowane z krewetek, aromaty produ-
kowane z marynat, aromaty produkowane z owoców, aro-
maty produkowane ze ślimaków, aromaty spożywcze inne 
niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów w proszku, 
aromaty waniliowe, aromaty waniliowe do celów kulinar-
nych, aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], artykuły 
spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, bazy do przy-
rządzania koktajli mlecznych [aromaty], czekoladowe dodat-
ki smakowe, dodatki smakowe do masła, dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe 
do zup, dodatki smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], 
dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, do-
datki smakowe z ryb, dodatki smakowe z warzyw [inne niż 
olejki eteryczne], ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane 
jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty 
z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożyw-
czych, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esen-
cje eteryczne i olejki eteryczne, esencje do gotowania, esen-
cje do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], esen-
cje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki 
eteryczne], esencje do żywności (z wyjątkiem esencji ete-
rycznych i olejów eterycznych), esencje herbaciane, esencje 
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], glutaminian do celów 
spożywczych, jadalne aromaty do artykułów żywnościo-
wych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne], ko-
canka [aromat], kurkuma, kurkuma do stosowania jako przy-
prawa, kurkuma do żywności, naturalne aromaty dodawane 
do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), 
naturalne słodziki niskokaloryczne, naturalne substancje sło-
dzące, owocowe aromaty, inne niż esencje, preparaty aroma-
tyczne do ciast, preparaty aromatyczne do cukierków, prepa-
raty aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wy-
pieków, preparaty przyprawowe, przyprawy, przyprawy 
do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przy-
prawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, 
przyprawy w proszku, roślinne aromaty do napojów [inne niż 
olejki eteryczne], słodziki naturalne, słodziki naturalne w po-
staci granulowanej, słodziki naturalne w postaci koncentra-
tów owocowych, słodziki składające się z koncentratów owo-
cowych, słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż 
olejki eteryczne], solone dodatki smakowe do żywności dla 
zwierząt [inne niż oleje eteryczne], substancje dające zapach 
jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substan-

cje nadające smak jako dodatek do jedzenia [inne niż olejki 
eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek do napo-
jów [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak 
w celu dodania do napojów [inne niż olejki eteryczne], sub-
stancje nadające zapach jako dodatek do napoi [inne niż ole-
je eteryczne], substytuty cukru, wanilia, wanilia [aromat], wa-
nilina [aldehyd, substytut wanilii], woda z kwiatu pomarań-
czy do celów kulinarnych, wyciągi słodowe stosowane jako 
aromaty, wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki 
eteryczne], ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
32 bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporzą-
dzania napojów, esencje do produkcji napojów, esencje 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci 
olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej 
wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], kon-
centraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, kon-
centraty do sporządzania napojów owocowych, mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, preparaty do pro-
dukcji wody gazowanej, preparaty do sporządzania likierów, 
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporzą-
dzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania 
napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane 
do sporządzania napojów na bazie owoców, syropy do na-
pojów, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do pro-
dukcji lemoniady, syropy do produkcji napojów aromatyzo-
wanych owocami, syropy do sporządzania smakowych wód 
mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], wyciągi do sporządzania napojów, 
33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe 
ekstrakty owocowe, 34 aromaty chemiczne w płynie stoso-
wane do napełniania wkładów do elektronicznych papiero-
sów, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, płyn do pa-
pierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę 
roślinną, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] za-
wierający glikol propylenowy, płyny do elektronicznych pa-
pierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki 
eteryczne.

(210) 511515 (220) 2020 03 16
(731) KONIECZNY JACEK WRC POLSKA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) WRC
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi handlu 
detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pomp, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie pomp, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie hydraulicznych pomp wspomagania układu 
kierowniczego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie hy-
draulicznych pomp wspomagania układu kierowniczego, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych pomp 
wspomagania układu kierowniczego, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie elektrycznych pomp wspomagania ukła-
du kierowniczego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kół 
pomp wspomagania układu kierowniczego, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie kół pomp wspomagania układu kie-
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rowniczego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie poduszek 
zawieszenia pneumatycznego, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie poduszek zawieszenia pneumatycznego, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części układu poduszek 
powietrznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
układu poduszek powietrznych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie pomp paliwa, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie pomp paliwa, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
pomp wtryskowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
pomp wtryskowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
pomp vacum, wakum, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie pomp vacum, wakum, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie pompy wody, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
pompy wody, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zacisków 
hamulcowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zaci-
sków hamulcowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
zaworów EGR, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zawo-
rów EGR, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie przepustnic, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przepustnic, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie przepływomierzy powietrza, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przepływomierzy po-
wietrza, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sond lambda, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sond lambda, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie napinaczy łańcucha, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie napinaczy łańcucha, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie napinaczy pasków klinowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie napinaczy pasków 
klinowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie łańcuchów 
rozrządu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie łańcuchów 
rozrządu, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kół zmien-
nych faz rozrządu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kół zmiennych faz rozrządu, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kół zębatych rozrządu, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kół zębatych rozrządu, usługi sprzedaży’ hurtowej 
w zakresie kół pasowych wału korbowego, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kół pasowych wału korbowego, usłu-
gi sprzedaży’ hurtowej w zakresie czujników poziomu oleju, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czujników poziomu 
oleju, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czujników ciśnie-
nia oleju, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czujników 
ciśnienie oleju, usługi sprzedaży’ hurtowej w zakresie czuj-
ników klimatyzacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
czujników klimatyzacji, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
czujników temperatury, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie czujników temperatury, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie czujników ABS, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie czujników ABS, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
cewek zapłonowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
cewek zapłonowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
czujników ciśnienia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
czujników ciśnienia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
czujników, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czujni-
ków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sąd i czujników 
FAF, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sąd i czujników 
FAR, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filtrów FAP, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie filtrów FAP, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie pokryw zaworów, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie pokryw zaworów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie kolektorów ssących i wydechowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kolektorów ssących 
i wydechowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie prze-
wodów do układu chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie przewodów do układu chłodzenia, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie zaworów nagrzewnic, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie zaworów nagrzewnic, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie przewodów do układu turbo, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przewodów do ukła-

du turbo, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie przewodów 
do zasilania powietrzem, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie przewodów do zasilania powietrzem, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie elementów zawieszenia, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie elementów zawieszenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie łożyska kół, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie łożyska kół, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie piasty zespolonych kół, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie piasty zespolonych kół, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie mechanizmów wycieraczek, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie mechanizmów wycieraczek, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie silniczków mechanizmów 
wycieraczek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie silnicz-
ków mechanizmów wycieraczek, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie podnośników szyb, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie podnośników szyb, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie przełączników zespolonych kierownicy, usługi 
sprzedaży’ detalicznej w zakresie przełączników zespolonych 
kierownicy, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie przełącz-
ników zespolonych świateł, usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie przełączników zespolonych świateł, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie przełączników, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie przełączników, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie mechanizmów zmiany biegów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie mechanizmów zmiany biegów, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie termostatów, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie termostatów, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie obudów termostatów, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie obudów termostatów, usługi sprzedaży’ 
detalicznej w zakresie układów doładowania, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie układów doładowania, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie obudowy filtrów oleju, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie obudowy filtrów oleju, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie chłodnic oleju, usługi sprze-
daży’ hurtowej w zakresie chłodnic oleju, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie centralnych zamków drzwi, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie centralnych zamków drzwi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie uszczelek, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie uszczelek, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie podpór wałów, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie podpór wałów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
rezystorów dmuchawy, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie rezystorów dmuchawy, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie łożysk sprzęgła, usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie łożysk sprzęgła, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
hydraulicznych łożysk sprzęgła, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie hydraulicznych łożysk sprzęgła, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie kół alternatora, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie kół alternatora.

(210) 511520 (220) 2020 03 16
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 511521 (220) 2020 03 16
(731) INFINITY WATCH COMPANY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Infinity Watch Company
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, akcesoria do zegarków, 
amulety, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria, biżuteria 
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będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będą-
ca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria w postaci ko-
ralików, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria 
wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana 
z metali półszlachetnych, biżuteria z diamentami, biżute-
ria ze złota, bransoletki [biżuteria], bransolety, bransolety 
do zegarków, bransolety i zegarki połączone, broszki ozdob-
ne [biżuteria], chronografy [zegarki], czasomierze [zegarki], 
części do zegarów, części i akcesoria do biżuterii, fantazyjna 
biżuteria, klipsy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], mechanizmy 
do zegarków, medaliony [biżuteria], naszyjniki, obrączki ślub-
ne, ozdoby [biżuteria], paski do zegarków na rękę, pierścionki 
[biżuteria], spinki do mankietów i krawatów, sygnety, szpilki 
biżuteryjne, wisiorki, zawieszki, wszelkiego rodzaju zegary 
i zegarki.

(210) 511532 (220) 2020 03 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW PREFBET 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
ŚNIADOWO

(540) (znak słowny)
(540) PREFBET
(510), (511) 19 alabaster, asfalt, azbestocement, balustrady, 
baraki, belki niemetalowe, belki policzkowe stosowane jako 
części schodów niemetalowe, beton, betonowe elementy 
budowlane, bitum, produkty bitumiczne dla budownictwa, 
boazerie, bramy niemetalowe, brykiet z bagassy z trzciny cu-
krowej jako materiał budowlany, budowlane materiały nie-
metalowe, cegły, cement, cement do palenisk, chlewy, da-
chówka niemetalowa, daszki stosowane w budownictwie 
niemetalowe, deflektory kominowe niemetalowe, deski jako 
drewno do celów budowlanych, doki pływające do cumo-
wania łodzi niemetalowe, klepka podłogowa drewniana, 
drewno budowlane, drewno fornirowane, drewno użytko-
we, barierki bezpieczeństwa na drogi niemetalowe, folie 
i płyty z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, materiały 
do budowy i pokrywania dróg, drzwi niemetalowe, figurki 
z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, for-
my odlewnicze niemetalowe, fornir z drzewa, futryny nieme-
talowe, geotekstylia, gips, glina, ił, gonty, granit, granulat 
szklany do znakowania dróg, grobowce niemetalowe, grzę-
dy, gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, 
kamieniarskie wyroby, kamienie sztuczne, kamienie żarood-
porne, kamień budowlany, karton budowlany, kątowniki nie-
metalowe, klepki bednarskie, kominy niemetalowe, komino-
we elementy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, korek 
sprasowany, kostki niemetalowe, kostki oświetlające, kosze 
dachowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty nie-
metalowe, kreda surowa, krokwie dachowe, kryształ skalny, 
krzemionka, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe nie-
metalowe, kurniki niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji 
dróg, listwy niemetalowe stosowane w budownictwie, lufci-
ki, okienka niemetalowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, 
łupki, makadam, margiel wapienny, marmur, materiały kon-
strukcyjne niemetalowe, mozaiki do budownictwa, nadpro-
ża niemetalowe, naroża dachów, obudowy kominków, 
odrzwia niemetalowe, materiały ogniotrwałe, ogrodzenia 
niemetalowe, okiennice niemetalowe, okładziny niemetalo-
we stosowane w budownictwie, okna niemetalowe, okucia 
drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, palisady nie-
metalowe, papier budowlany, parkiety, piasek do akwarium, 
piasek srebrny, piaskowiec budowlany, cement do wykona-
nia pieców, płatwy stosowane jako dachówki, płyty niemeta-
lowe, podkłady kolejowe niemetalowe, podpory niemetalo-
we, pokrycia dachów niemetalowe, posągi z kamienia, beto-
nu lub marmuru, powłoki cementowe ognioodporne, progi 

niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, przewo-
dy niemetalowe do instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej, ramy do okien niemetalowe, 
rolety niemetalowe i nie z materiałów tekstylnych, urządze-
nia do parkowania rowerów niemetalowe, rozporki, rury 
i kształtki drenażowe niemetalowe, rusztowania niemetalo-
we, rynny, schody niemetalowe, sklejka, słupy niemetalowe, 
smoła, spoiwa do murów, stajnie, stemple niemetalowe, 
stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, sygnalizacja 
nie świetlna i nie mechaniczna niemetalowa, szalunki do be-
tonu niemetalowe, szamota, szkło konstrukcyjne, szkło 
okienne stosowane w budownictwie, szkło zbrojone, szyny 
winylowe jako materiały budowlane, ścianki szczelne nieme-
talowe, pokrycia ścian niemetalowe, terakota, trampoliny 
niemetalowe, trzciny dla budownictwa, tuf wapienny, wap-
no, witraże, wykładziny niemetalowe, zaprawa murarska, 
zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa niemetalo-
we, żaluzje niemetalowe, żużel stosowany jako materiał bu-
dowlany, żwir, beton komórkowy, wyroby z betonu komór-
kowego stosowane w budownictwie, 35 administrowanie 
programami lojalności konsumenta, agencje informacji han-
dlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania ryn-
kowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja 
o działalności gospodarczej, optymalizacja stron interneto-
wych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, outsourcing jako doradztwo biznesowe, pokazy towa-
rów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, reklama, reklama korespon-
dencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, telewizyjne, 
rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, sprzedaż, reklama i promocja: artykułów sporto-
wych, strojów sportowych, czapek, czapeczek sportowych, 
topów sportowych, podkoszulek sportowych, usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi lobbingu han-
dlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach i hurtow-
niach, poprzez Internet z: wyrobami budowlanymi, metalo-
wymi, z tworzyw sztucznych, tekstylnymi, ze sprzętem i wy-
robami do użytku sportowego z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności: bramy metalowe, 
stojaki, półki, bumpery jako talerze gimnastyczne, maty gim-
nastyczne, obuwie gimnastyczne, odzież gimnastyczna, tor-
by gimnastyczne, liny gumowe, liny metalowe, maty z ple-
cionej liny na stoki narciarskie, nasadki na liny stosowane jako 
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chomątka metalowe, sanki dojazdy na stojąco, piłki, skakanki, 
worki z lodem do celów medycznych, worki biwakowe sta-
nowiące osłony, tarcze elektroniczne, rzutki strzelnicze 
do tarcz, kule bilardowe, kule stalowe, drążki gimnastyczne, 
artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne dla niepełno-
sprawnych, balony, bloki startowe, bumerangi, deskorolki, 
dyski latające, ekrany maskujące, ekspandery, gry, gry pole-
gające na budowaniu, gry z obręczami, hantle, maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, nagolenniki jako artykuły 
sportowe, liny, nakolanniki jako artykuły sportowe, ochrania-
cze jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie 
jako artykuły sportowe, pasy do podnoszenia ciężarów jako 
artykuły sportowe, pasy na talię, do ćwiczeń, pierścienie 
do rzucania stosowane w grach, przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, sanki jako artykuły sportowe, siatki 
do sportów, stacjonarne rowery treningowe, trampoliny, 
trampoliny jako artykuły sportowe, worki treningowe, wrotki, 
antykorozyjne środki, auromina, balsam kanadyjski, barwniki, 
bejce, bezwodnik tytanu stosowany jako pigment, biel cyn-
kowa stosowana jako pigment, biel ołowiana, biele stosowa-
ne jako barwniki lub farby, pokost bitumiczny, proszek z brą-
zu, preparaty do konserwacji drewna, drewno barwiące, 
emalie stosowane jako lakiery, emalie do malowania, farby, 
farby bakteriobójcze, folie metalowe dla malarzy, dekorato-
rów, drukarzy i artystów, glejta ołowiowa, gumiguta stoso-
wana w malarstwie, gum i laki, gumożywice, kalafonia, kar-
bonyl do konserwacji drewna, karmin koszenilowy, kit olejo-
wy, kit szklarski, środki do konserwacji drewna, kopal, kreozot 
do ochrony drewna, lakiery, metal w proszku dla malarzy, 
dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty zabezpieczające 
do metali, preparaty zapobiegające matowieniu metali, mi-
nia, mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje 
przeciwrdzewne, preparaty do zdejmowania tapet, pigmen-
ty, proszek glinu do malowania, rozcieńczalniki do barwni-
ków, farb. lakierów, smary przeciwrdzewne, spoiwa do barw-
ników, farb, taśmy antykorozyjne,utrwalacze stosowane jako 
lakiery, zagęszczacze do barwników, zaprawa cementowa, 
kit, ziemia sjeńska, żywice naturalne w stanie surowym, alu-
miniowa folia, argentan, armatura do przewodów metalowa, 
barierki ochronne, baryłki metalowe, beczki metalowe, belki 
metalowe, biały metal: blacha, blacha cynowana, boje cu-
mownicze metalowe, bramy metalowe, brąz, butle stosowa-
ne jako pojemniki do sprężonego gazu lub ciekłego powie-
trza, cermetale stosowane jako spieki metalowo - ceramicz-
ne, chrom, cyna, cynk, cyrkon, ćwieki stosowane jako gwoź-
dzie, dachówka metalowa, daszki metalowe stosowane 
w budownictwie, deflektory kominowe metalowe, drabinki 
metalowe, drobnica żelazna, drut metalowy, osprzęt 
do drzwi metalowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, dy-
sze, dzwonki, ekrany paleniskowe, figurki z metali nieszla-
chetnych, folie cynowe, folie metalowe do zawijania i pako-
wania, formy odlewnicze metalowe, futryny metalowe, gale-
nit, gałki jako uchwyty metalowe, german, glin, grobowce 
metalowe, gwoździe, gzymsy metalowe, hafn, haki metalo-
we, imadła warsztatowe metalowe, ind, kabiny kąpielowe 
metalowe, kable metalowe nieelektryczne, kadm, kadzie 
metalowe, kasetki pancerne, kasety metalowe, kątowniki 
metalowe, kęsiska płaskie, klamki, klamry metalowe, klucze, 
kłódki, kokile, wlewnice stosowane w odlewnictwie, kolanka 
do rur metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, komi-
nowe trzony metalowe, kominy metalowe, konstrukcje me-
talowe, konstrukcje przenośne metalowe, końcówki do kabli, 
końcówki wylotowe z metali, kostki metalowe, kosze dacho-
we metalowe, kosze metalowe, kotwice, kowadła, kółka sa-
monastawne do mebli metalowe, krany do beczek metalo-
we, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty ochronne 
piecowe metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe meta-

lowe, kule stalowe, limonit, końcówki metalowe do lin, liny 
metalowe, liny stalowe, lufciki, okienka metalowe, łańcuchy 
metalowe, łaty metalowe, magnez, mangan, materiały kole-
jowe metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, osprzęt 
do mebli metalowy, metale nieszlachetne surowe lub pół-
przetworzone, drut z miedzi nie izolowany, miedź surowa 
lub półprzetworzona, molibden, mosiądz surowy lub pół-
przetworzony, naciągi pasów metalowe, nadproża metalo-
we, nakrętki metalowe, narożniki metalowe w budownic-
twie, nasady kominowe metalowe, nawijarki do rur giętkich 
niemechaniczne metalowe, nikiel, niob, nity, metalowe, ob-
ręcze do beczek metalowe, obrotnice, odrzwia metalowe, 
ograniczniki do drzwi lub okien metalowe, ogrodzenia meta-
lowe, okiennice metalowe, okładziny metalowe stosowane 
w budownictwie, osprzęt metalowy do okien, okna metalo-
we, okucia do budownictwa, okucia metalowe, ołów surowy 
lub półprzetworzony, opaski zaciskowe metalowe do łącze-
nia rur, palety metalowe, palisady metalowe, pancerze, pasy 
do transportu i przenoszenia ładunków metalowe, pierście-
nie metalowe, plomby, płyty metalowe, podkowy metalowe, 
podpory metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, po-
krycia dachów metalowe, pokrywy do włazów metalowe, 
pomosty prefabrykowane metalowe, progi metalowe, prze-
grody metalowe, przewody antenowe, przewody centralne-
go ogrzewania metalowe, przewody ciśnieniowe metalowe, 
przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe, przewody me-
talowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewo-
dy wodociągowe metalowe, pudełka z metali nieszlachet-
nych, puszki do konserw metalowe, ramy do okien metalo-
we, rączki do narzędzi metalowe, rękojeści kos metalowe, 
rękojeści noży metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, 
prowadnice do drzwi lub okien przesuwnych, urządzenia 
do parkowania rowerów metalowe, rurki metalowe, rury me-
talowe, rusztowania metalowe, rynny metalowe, saboty 
z Denver, schody metalowe, siatki metalowe, skarbonki me-
talowe, skrzynie metalowe, słupy metalowe, smarowniczki, 
sprzączki nie z metali szlachetnych, arkusze, blachy ze stali, 
konstrukcje stalowe, armatura ze stali, stemple metalowe, 
stop łożyskowy, stopnie, schodki metalowe, stopy metali nie-
szlachetnych, druty ze stopów metali nieszlachetnych stoso-
wane z wyjątkiem topików, stopy srebrno-niklowe, stropy 
metalowe, strzemiona, sufity metalowe, sworznie metalowe, 
szafki metalowe, szalunki do betonu metalowe, szklarnie 
metalowe przenośne, szufle do mieszania zaprawy metalo-
we, szyldy metalowe, szyny, ścianki szczelne metalowe, po-
krycia metalowe ścian stosowane w budownictwie, śruby 
metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, tablice sygnaliza-
cyjne nieświecące i niemechaniczne stosowane jako metalo-
we, tabliczki identyfikacyjne metalowe, tantal stosowany 
jako metal, taśmy do związywania metalowe, taśmy metalo-
we, taśmy żelazne, tlenek berylowy, tombak, trampoliny me-
talowe, tuleje stosowane jako okucia metalowe, trzonki 
do mioteł metalowe, tytan, uchwyty do przemieszczania 
przedmiotów, obejmy metalowe do umocowywania rur, kla-
py, haki do umocowania kabli lub rur metalowe, uszczelki 
metalowe, usztywniacze stosowane jako okucia budowlane 
metalowe, wanad, wiatrowskazy, wiązadła metalowe, wycie-
raczki, wykładziny metalowe, zaciski do kabli metalowe, zam-
ki inne niż elektryczne metalowe, zamki obrotowe do okien 
metalowe, zamki zasuwowe, zamknięcia drzwiowe nieelek-
tryczne, zasłony metalowe, zasuwy, zatrzaski drzwiowe me-
talowe, zatyczki, zawiasy, zawory metalowe inne niż części 
maszyn, zawory do rur drenażowych metalowe, zawory wo-
dociągowe metalowe, zbiorniki metalowe, zbrojenie betonu 
metalowe, zbrojenie dla budownictwa metalowe, złącza ka-
bli metalowe stosowane do kabli nieelektrycznych, złącza 
metalowe do łańcuchów, złączki rur metalowe, żaluzje meta-



Nr  ZT16/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

lowe, drut żelazny, taśmy żelazne, żelazochrom, żelazokrzem, 
żelazomolibden, żelazotytan, żeliwo surówka lub półprze-
tworzone, żyłki do wiązania metalowe, armatura do przewo-
dów niemetalowa, azbest, balata, bariery pływające zatrzy-
mujące zanieczyszczenia, środki zapobiegające promienio-
waniu ciepła w bojlerach, arkusze z celulozy regenerowanej 
inne niż do pakowania, materiały zapobiegające promienio-
waniu ciepła, materiały dźwiękoszczelne, ebonit, farby izola-
cyjne, filc azbestowy, filc izolacyjny, folie metalowe izolacyj-
ne, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
izolacja, materiały izolacyjne, mieszaniny izolacyjne zapobie-
gające wilgoci w budynkach, karton azbestowy, kauczuk su-
rowy lub półprzetworzony, kauczuk syntetyczny, przędza 
kauczukowa nie do celów włókienniczych, kit, kora jako izo-
lacja akustyczna, korki gumowe, lakier izolacyjny, lateks, lnia-
ne węże parciane, liny gumowe, łupki azbestowe, mika suro-
wa lub półprzetworzona, nici elastyczne inne niż do celów 
włókienniczych, nici kauczukowe nie do celów włókienni-
czych, nici z tworzyw sztucznych nie do celów włókienni-
czych, obrączki gumowe, octan celulozy półprzetworzony, 
oleje izolacyjne, osłony do rur stosowane jako niemetalowe, 
pakuły jako materiał do uszczelniania, papier azbestowy, pa-
pier izolacyjny, pierścienie wodoszczelne, plecionki azbesto-
we, podkładki z kauczuku lub z tworzyw sztucznych, podko-
wy niemetalowe, węże do podlewania, powłoki izolacyjne, 
tworzywa uniemożliwiające promieniowanie cieplne, mie-
szanki chemiczne do uszczelniania przecieków, zapory pły-
wające przeciw zanieczyszczeniowe, prześcieradła azbesto-
we, złączki do przewodów, przewody giętkie niemetalowe, 
rękawice ochronne, szczeliwa do połączeń, wata szklana 
do izolacji, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, sznury gu-
mowe, tworzywa sztuczne półprzetworzone, taśmy izolacyj-
ne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały termo-
izolacyjne, tkaniny izolacyjne, uszczelki, wełna mineralna 
stosowana jako izolator, wełna szklana do izolacji, wełna żuż-
lowa stosowana jako izolator, włókna węglowe nie do celów 
włókienniczych, włókna z tworzyw sztucznych nie do celów 
włókienniczych, zasłony azbestowe ochronne, zawory gu-
mowe, zderzaki gumowe, druty do zgrzewania z tworzyw 
sztucznych, złączki rur niemetalowe, żywice syntetyczne 
produkty półprzetworzone, żywice sztuczne produkty pół-
przetworzone, alabaster, asfalt, azbestocement, balustrady, 
baraki, belki niemetalowe, belki policzkowe stosowane jako 
części schodów niemetalowe, beton, betonowe elementy 
budowlane, bitum, produkty bitumiczne dla budownictwa, 
boazerie, bramy niemetalowe, brykiet z bagassy z trzciny cu-
krowej jako materiał budowlany, budowlane materiały nie-
metalowe, cegły, cement, cement do palenisk, chlewy, da-
chówka niemetalowa, daszki stosowane w budownictwie 
niemetalowe, deflektory kominowe niemetalowe, deski jako 
drewno do celów budowlanych, doki pływające do cumo-
wania łodzi niemetalowe, klepka podłogowa drewniana, 
drewno budowlane, drewno fornirowane, drewno użytko-
we, barierki bezpieczeństwa na drogi niemetalowe, folie 
i płyty z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, materiały 
do budowy i pokrywania dróg, drzwi niemetalowe, figurki 
z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, for-
my odlewnicze niemetalowe, fornir z drzewa, futryny nieme-
talowe, geotekstylia, gips, glina, ił, gonty, granit, granulat 
szklany do znakowania dróg, grobowce niemetalowe, grzę-
dy, gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, 
kamieniarskie wyroby, kamienie sztuczne, kamienie żarood-
porne, kamień budowlany, karton budowlany, kątowniki nie-
metalowe, klepki bednarskie, kominy niemetalowe, komino-

we elementy niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, korek 
sprasowany, kostki niemetalowe, kostki oświetlające, kosze 
dachowe niemetalowe, kratownice niemetalowe, kraty nie-
metalowe, kreda surowa, krokwie dachowe, kryształ skalny, 
krzemionka, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe nie-
metalowe, kurniki niemetalowe, kwarc, lepiszcza do reperacji 
dróg, listwy niemetalowe stosowane w budownictwie, lufci-
ki, okienka niemetalowe, łaty drewniane, łaty niemetalowe, 
łupki, makadam, margiel wapienny, marmur, materiały kon-
strukcyjne niemetalowe, mozaiki do budownictwa, nadpro-
ża niemetalowe, naroża dachów, obudowy kominków, 
odrzwia niemetalowe, materiały ogniotrwałe, ogrodzenia 
niemetalowe, okiennice niemetalowe, okładziny niemetalo-
we stosowane w budownictwie, okna niemetalowe, okucia 
drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, palisady nie-
metalowe, papier budowlany, parkiety, piasek do akwarium, 
piasek srebrny, piaskowiec budowlany, cement do wykona-
nia pieców, płatwy stosowane jako dachówki, płyty nieme-
talowe, podkłady kolejowe niemetalowe, podpory nieme-
talowe, pokrycia dachów niemetalowe, posągi z kamienia, 
betonu lub marmuru, powłoki cementowe ognioodporne, 
progi niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, 
przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej, klima-
tyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ramy do okien 
niemetalowe, rolety niemetalowe i nie z materiałów tek-
stylnych, urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, 
rozpórki, rury i kształtki drenażowe niemetalowe, rusztowa-
nia niemetalowe, rynny, schody niemetalowe, sklejka, słupy 
niemetalowe, smoła, spoiwa do murów, stajnie, stemple nie-
metalowe, stropy niemetalowe, sufity niemetalowe, sygnali-
zacja nie świetlna i nie mechaniczna niemetalowa, szalunki 
do betonu niemetalowe, szamota, szkło konstrukcyjne, szkło 
okienne stosowane w budownictwie, szkło zbrojone, szyny 
winylowe jako materiały budowlane, ścianki szczelne nieme-
talowe, pokrycia ścian niemetalowe, terakota, trampoliny 
niemetalowe, trzciny dla budownictwa, luf wapienny, wap-
no, witraże, wykładziny niemetalowe, zaprawa murarska, 
zbiorniki murowane, zbrojenie dla budownictwa niemetalo-
we, żaluzje niemetalowe, żużel stosowany jako materiał bu-
dowlany, żwir, beton komórkowy, wyroby z betonu komór-
kowego stosowane w budownictwie, 41 doradztwo zawo-
dowe, kształcenie praktyczne jako pokazy, kultura fizyczna, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie konkursów piękności, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie zawodów sportowych, przedszkola, rezerwowanie 
miejsc na pokazy, sport wypożyczanie sprzętu z wyjątkiem 
pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły, usługi klubów zdrowia jako 
zdrowie i ćwiczenia fizyczne, usługi kulturalne, edukacyjne 
lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi par-
ków rozrywki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usłu-
gi rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomo-
cy symulatorów, usługi trenera osobistego jako trening 
sprawności fizycznej, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
jako rozrywka, wynajmowanie obiektów sportowych, wypo-
życzanie symulatorów szkoleniowych.

(210) 511534 (220) 2020 03 16
(731) FABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PARCZEW

(531) 03.04.07, 03.04.13, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo pełne jasne, piwo i produkty piwowar-
skie, piwo rzemieślnicze piwo pszeniczne, piwo słodowe, 
piwo bezalkoholowe, piwo, barley wine [piwo], piwo typu 
saison, piwo typu koźlak, piwo o smaku kawy, piwo jasne 
typu ale, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], korzenne 
piwa, piwa smakowe, mineralizowane piwa, imitacja piwa, 
brzeczka piwna, ale [rodzaj piwa angielskiego], drinki na ba-
zie piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości al-
koholu: stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty 
chmielu do produkcji piwa, porter [rodzaj mocnego, ciem-
nego piwa], napoje bezalkoholowe o smaku piwa, indyjskie 
piwa jasne ale (IPA), wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, 
shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], ekstrakty 
chmielowe do sporządzania napojów, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających piwo.

(210) 511535 (220) 2020 03 16
(731) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 511537 (220) 2020 03 16
(731) LEŃCZOWSKA MAGDALENA  

AUTO AKADEMIA SALWATOR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Auto Akademia autoakademia.pl

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa 
na drodze, nauka jazdy, szkolenia kierowców samochodów, 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, 
zaawansowane szkolenia wprowadzeniu dla kierowców sa-
mochodów, szkolenie kierowców, usługi edukacyjne zwią-
zane z bezpieczeństwem drogowym, prowadzenie kursów 
instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, nauka 

prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia 
pojazdów wyścigowych, szkolenia w zakresie prowadze-
nia pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów 
i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, usługi 
w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, usługi 
szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napę-
dem na cztery koła, nauka jazdy na motocyklu, szkolenie 
z jazdy na motocyklu, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
na drodze, organizowanie rajdów motocyklowych, dostar-
czanie informacji dotyczących sportów motorowych, orga-
nizowanie wyścigów motocyklowych, usługi szkół jazdy.

(210) 511539 (220) 2020 03 16
(731) LEŃCZOWSKI PIOTR AAS MSM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAŁOPOLSKA SZKOŁA MOTOCYKLOWA MSM

(531) 02.01.30, 18.01.05, 06.01.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 41 nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa 
na drodze, nauka jazdy, szkolenia kierowców samochodów, 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, 
zaawansowane szkolenia wprowadzeniu dla kierowców sa-
mochodów, szkolenie kierowców, usługi edukacyjne zwią-
zane z bezpieczeństwem drogowym, prowadzenie kursów 
instruktażowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, nauka 
prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia 
pojazdów wyścigowych, szkolenia w zakresie prowadze-
nia pojazdów mechanicznych, organizowanie zawodów 
i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, usługi 
w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, usługi 
szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napę-
dem na cztery koła, nauka jazdy na motocyklu, szkolenie 
z jazdy na motocyklu, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
na drodze, organizowanie rajdów motocyklowych, dostar-
czanie informacji dotyczących sportów motorowych, orga-
nizowanie wyścigów motocyklowych, usługi szkół jazdy.

(210) 511540 (220) 2020 03 16
(731) SOBOLEWSKI ŁUKASZ SNUMIZMATYKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S NUMIZMATYKA
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(531) 25.01.25, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 klasery filatelistyczne, albumy kolekcjoner-
skie, albumy na monety, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej klaserów filatelistycznych, za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej albumów kolekcjonerskich, 
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz 
sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej albu-
mów na monety, za pośrednictwem stacjonarnych punktów 
sprzedaży oraz sieci Internet, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej monet do kolekcjonowania, za pośrednictwem 
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej banknotów do kolekcjono-
wania, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży 
oraz sieci Internet.

(210) 511543 (220) 2020 03 16
(731) BIESZCZADZKIE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Michowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NALEWKI REGIONALNE BIESZCZADZKIE SMAKI

(531) 05.03.20, 05.05.19, 06.01.02, 19.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.15, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01

(510), (511) 33 absynt, alkohole wysokoprocentowe [napo-
je], alkoholowe ekstrakty owocowe, napoje alkoholowe aro-
matyzowane, napoje alkoholowe na bazie herbaty, napoje 
alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe z owoców, 
napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alko-
holowe zawierające owoce, preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych, wina, wymieszane napoje alkoholowe.

(210) 511553 (220) 2020 03 16
(731) PIEKARCZYK DARIUSZ  

KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW KSM 

CRACOW RIDERS

(531) 02.01.30, 18.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 26.01.21, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 41 nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa 
na drodze, nauka jazdy, szkolenie kierowców, usługi eduka-
cyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, usługi szko-
leniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, 
prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, 
nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, szkolenia 
w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, organi-
zowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem 
pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem 
pojazdów z napędem na cztery koła, nauka jazdy na mo-
tocyklu, szkolenie z jazdy na motocyklu, szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa na drodze, organizowanie rajdów motocy-
klowych, dostarczanie informacji dotyczących sportów mo-
torowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, usługi 
szkół jazdy.

(210) 511561 (220) 2020 03 16
(731) ŁOPUSIŃSKI RAFAŁ ARS SACRA, Demlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 alby liturgiczne, birety, komże, koszule, odzież, 
ornaty, stuły, sutanny, szaty liturgiczne, woalki, welony.

(210) 511663 (220) 2020 03 19
(731) NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NETTLE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, bro-
szury, biuletyny informacyjne, czasopisma, fotografie, formu-
larze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzenia-
mi, karty, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania, 
notatniki [notesy], periodyki [czasopisma], ulotki, materiały 
piśmienne, publikacje drukowane, 35 prowadzenie hurtowni 
w zakresie sprzedaży produktów farmaceutycznych i innych 
środków dla celów leczniczych, instrumentów i artykułów 
medycznych, dystrybucja materiałów reklamowych w po-
staci próbek, druków, prospektów, broszur, doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalności gospodarczej, 
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, reklama, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, usługi zaopatrzenia osób trzecich w zakresie zakupów 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, prenumerata 
gazet dla osób trzecich, organizowanie sprzedaży w trybie 
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aukcji i przetargów publicznych, analizy, badania rynkowe, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, fakturowanie, 
outsourcing [doradztwo biznesowe], publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, usługi marketingowe, promocja 
sprzedaży, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz-
nego, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprze-
dażą, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w zakresie długów, faktoring, inwestycje finansowe, leasing 
finansowy, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finan-
sowanie], transakcje finansowe, usługi finansowania, wyna-
jem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, 39 usługi 
zaopatrzenia w postaci dostarczania towarów, magazyno-
wanie, pakowanie produktów, pakowanie towarów, trans-
port samochodowy, wynajmowanie magazynów, transport, 
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie zajęć sportowych z wykorzystaniem urzą-
dzeń sportowych, organizacja wystaw związanych z kulturą 
lub edukacją.

(210) 511673 (220) 2020 03 19
(731) COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ KROPLA BESKIDU

(531) 06.01.02, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 
29.01.15, 26.01.21

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym wody pitne, 
wody smakowe, wody mineralne i gazowane, napoje bezal-
koholowe, napoje energetyczne i napoje sportowe, napoje 
owocowe i soki, w tym woda kokosowa oraz inne napoje 
niealkoholowe, w tym syropy, koncentraty, proszki i inne pre-
paraty do produkcji napojów.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1

1 510349, 510854, 511127, 511128, 511199, 511510

2 509656, 510086, 510668, 511111, 511128, 511510

3 502704, 502705, 505182, 506628, 506629, 509225, 509545, 509644, 510063, 510106, 510143, 510489, 510648, 
510724, 510730, 510784, 511261, 511262, 511291, 511323, 511510

4 508885

5 502971, 506628, 506629, 509225, 509519, 509644, 510021, 510232, 510349, 510489, 510496, 510713, 510714, 
510724, 510730, 510784, 510854, 510974, 511032, 511145, 511147, 511148, 511151, 511162, 511291, 511298, 
511466, 511520, 511535

6 496721, 508898, 509092, 509094, 510142, 510543, 511195, 511200, 511284

7 505242, 507921, 508898, 509591, 510142, 510523, 510996

9 496721, 503272, 507101, 507921, 508791, 508874, 508896, 508897, 508898, 509428, 509738, 509985, 510134, 
510142, 510237, 510523, 510996, 511146, 511288, 511464

10 510489, 510496, 510682, 510683, 510684, 510685, 511254, 511465

11 503272, 508112, 510895, 510996, 511146, 511195, 511200

12 507323, 510996

14 496721, 508818, 509502, 509992, 511521

16 496721, 507101, 508388, 508791, 510531, 510608, 510625, 510813, 511198, 511224, 511286, 511396, 511436, 
511540, 511663

17 510996, 511195, 511200

18 496721, 509352, 511256, 511314

19 496721, 505242, 508841, 509092, 509094, 509783, 510543, 511111, 511187, 511532

20 496721, 507323, 508112, 509092, 509094, 510249, 510531, 510543, 511461, 511465

21 496721

22 510996

24 511465

25 496721, 507182, 508064, 508220, 508874, 509149, 509352, 509924, 510047, 510095, 510233, 510234, 510864, 
510880, 511221, 511256, 511314, 511396, 511465, 511561

27 507323

28 496721, 507323, 511396

29 505259, 505260, 508050, 508051, 508052, 508855, 510114, 510116, 510132, 510854, 511500

30 505258, 508855, 509287, 509290, 510132, 510436, 510608, 511140, 511217, 511510

31 508656, 510143, 510349

32 509128, 510016, 510500, 510608, 510981, 510985, 510992, 511032, 511137, 511140, 511221, 511510, 511534, 
511673

33 508900, 508910, 511052, 511054, 511058, 511122, 511137, 511389, 511510, 511543

34 510021, 511510

35 496721, 499361, 502697, 503272, 504754, 505182, 505242, 506873, 507182, 507928, 508112, 508274, 508388, 
508656, 508839, 508841, 508860, 508894, 508896, 508897, 508898, 509050, 509149, 509312, 509783, 509887, 
509955, 510021, 510075, 510084, 510095, 510099, 510233, 510234, 510237, 510436, 510496, 510523, 510531, 
510623, 510813, 510895, 511156, 511162, 511198, 511201, 511224, 511258, 511269, 511274, 511458, 511461, 
511465, 511515, 511532, 511534, 511540, 511663

36 496721, 506873, 508898, 509887, 510169, 511198, 511224, 511396, 511470, 511663
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2

37 496721, 506873, 508776, 509225, 509591, 509656, 509715, 509887, 510086, 510523, 510623, 510630, 511049, 
511050, 511138, 511146, 511396, 511458

38 496721, 508896, 508897, 510266, 511198, 511224

39 496721, 508898, 509887, 510085, 510142, 510608, 510623, 511032, 511396, 511663

40 509225, 510531

41 496721, 502697, 507101, 508791, 508854, 508874, 509099, 509799, 509802, 510334, 510616, 510649, 510790, 
510808, 510813, 511138, 511182, 511183, 511198, 511221, 511224, 511258, 511286, 511407, 511532, 511537, 
511539, 511553, 511663

42 496721, 499361, 508656, 508893, 508894, 508896, 508897, 508898, 509122, 509428, 509887, 510004, 510010, 
510237, 510523, 510630, 511049, 511050, 511138, 511146, 511258, 511288, 511464

43 496721, 509543, 509624, 509955, 510079, 510082, 510123, 510334, 510436, 510649, 510808, 511183, 511201

44 497281, 502697, 508656, 508860, 509122, 509192, 509799, 509802, 510136, 510489, 510790, 510972, 510991, 
511162, 511185, 511186, 511274, 511407, 511464

45 508894, 509717, 509988, 510051, 510237



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

+KONKRETNASZTUKA AMSO 509312

1922 PELLOWSKI Piekarnia - Cukiernia 511217

A ALBATROS med 509192

ACTIMODAN 510974

allegro Gadane 508896

ALLEGRO GADANE 508897

ALLEGROMAT 508898

allmix 510608

ALPHA PHARMACEUTICAL 510784

AMARA CYNKOKREM GO 510730

AMARA CYNKOKREM 510724

aparts 510996

ARCHETURA 511138

Arevot Blur 511054

Argos 510051

AS 511561

Auto Akademia autoakademia.pl 511537

AVENA 507928

B BASILUR EXCLUSIVE PREMIUM QUALITY 509955

biały królik RESTAURANT 510649

biobaKt 511199

BIOMI-FARM 510854

biowalker 510682

bizzit 499361

BLACK CAFFEINE PUNCH 511140

blinks 508274

BRA DAY 511407

BROW CAMP 510972

bw 510684

CAIOTE 509428

CARDIOMASAKRA 508874

CAREER CONCEPT 504754

CENTRO 511127

CLOW 510095

CLUB HOLIDAYS 510808

COFFEE COMPANY Mott 510436

Colivia 511145

COMFIX 511049

COMFIX 511050

Cosmo Stones 509992

CreaMi 511314

Criorectum Protect 511466

D.KLUSKA 511156

De SPA THAI MASSAGE 509122

decodesign 511461

DEZYNMAX TZF 511148

DOBRA PRACA GOOD WORK  
Employment Agency 510099

DOLINA SZCZĘŚCIA 511183

DOMATROS 510169

Dr Podo 510496

DRE- Forming 509092

DRE- Print 509094

drEryk 511464

DUOTIX 511298

DW 508220

ECO silver 509225

emocje TV 510266

ESPPOL TRADE 510623

ESTO Z nami zapakujesz wszystko! 508388

Faktoria Betonu ITBUD - ZAKŁAD NOWYCH  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O. 511187

FIREMIND 511258

FIZJOP.OL Fizjoterapia 510136

FLORCONTROL 510232

FOMANN 509591

FOUR20SPORTS PUMP N POSE 509519

fuchman.pl ARC 509715

Gastro mix 510084

gastromix 510075

GEOMETRY 509783

GOLDENLine 509738

GOOD HILLS SCOTCH WHISKY 508910

GOOD LUCK SCOTCH WHISKY 508900

GREENCELLULE 508893

H OLYMPIC HOTEL SPA & WELLNESS 509543

HADES SALON POGRZEBOWY 509717

HalluxSTOP 511254

HEMOROL 511291

HS PROFESSIONAL HAIRSTYLE COLOR 511261

HS PROFESSIONAL HAIRSTYLECOLOR 511262

ICAN DIGITAL SERVICES 508791

IdeaFaktor 511224

IdeaFaktor24 511198

IF IPRA 511510

ilistio 509050

Infinity Watch Company 511521

InPost out of the box 510142

INQ PREMIUM PRINT SUPPLIES 510086
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INQU HIGH END PRINT SUPPLIES 509656

INTERMO SALON DRZWI I OKIEN 511458

iP. LAND 509988

iPACK 511284

JEDNOŚĆ Karmelli 509287

Jubimax 508818

kajmak masa KRÓWKOWA gostyńska  
SM Gostyń 505258

Kanon Piękna Zachwyć Sobą Świat 508860

KIDSEE 507323

KLINIKA ortolan 510489

Koneser ANTY-WIRUS 511122

KRAKOWSKA SZKOŁA MOTOCYKLISTÓW  
KSM CRACOW RIDERS 511553

KWE 510523

KWM AKADEMIA RZEŹBIENIA TWARZY 509802

KWM KLINIKA MARUSZA 509799

La Le 506628

LA-LE 506629

Lazy Panda 509128

LEGALNA SZTANGA 510047

LEMME 510648

Limaxan 509644

LOTOS AURUM 508885

M Muszelka 509624

MAGNEPOL 507921

MAŁOPOLSKA SZKOŁA MOTOCYKLOWA MSM 511539

MANUFAKTURA PIĘKNA 505182

MAP MEDICA 497281

MARKIZ 511500

maxpolisa.pl 511470

MCASES 508112

medicandhome.com 502697

Melon CATERING 510123

METOS 511520

Miasto Ząbki tu rodzi się przyszłość 510813

Milio 503272

mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE  
częściowo odtłuszczone light lekkie 4%  
tłuszczu SM Gostyń gostyńskie 505260

MM MALU MALU WIOLETTA ZAWADA 510790

MMA 509149

MNIEJ WIĘCEJ 511323

MODRYS 510334

MOKOTUSZ STUDIO TATUAŻU 511185

MP MENNICA POZNAŃSKA 509502

MULTIBIT 509985

MYDLARNIA CZTERY SZPAKI 502704

MYDLARNIA CZTERY SZPAKI 502705

MZ MINISTERSTWO ZIELENI 508656

N natuna 510625

nadwyraz.com 508839

NALEWKI REGIONALNE BIESZCZADZKIE SMAKI 511543

NAREWKA 511137

Nasz Gabinet Alko Doctor Aneta Krajewska 511186

NETTLE 511663

Newmax 511396

NINJA PROGRAMOWANIA 508854

NORMOLIFE 511162

NUTRIVEDA 510106

Orell USŁUGI KOMINIARSKIE 508776

ORGANIC WATER BOTTLED NATURE 510981

ORGANICO 510992

ORNISPAR 511151

pakersi 510085

Panas EKSKLUZYWNE SCHODY I PODŁOGI 510543

PARCZEW 511534

Perfectherm 505242

PERŁA Z GÓR 510985

PERŁA ŻYCIA 511032

piela business engineering 506873

pilates 100 511182

PPB 511436

PREFBET 511532

PREVIO 511111

Prince hygiene & care 510143

PRODUKT POLSKI Mleko w proszku  
odtłuszczone granulowane SM Gostyń 505259

PROJEKT X 510021

PRZE KOT 509924

Ragami 510233

Ragami 510234

RANCZO WILKOWYJE 509099

RECRAFT 510500

REDASTE 511052

REVES 510864

REVES 510880

RIBBON TTR LAGRAF GROUP 510531

RoboZylprog 510134

ROGALOVE 509545

S NUMIZMATYKA 511540

SAFARI 510249

SAINT MOTH 509352

SALONI 510668

SAPAR 511256

SBM 508064

Scottish Barbershop 510991

SELENE 511465

SEPTON DEZYNFEKUJĄCY GRZYBOBÓJCZY 510063

SHOUTABOUT WARSAW 511269

SIREL 511058

Soczko & PARTNERZY  
OCHRONA DANYCH 508894
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SOF - PROSTO Z NATURY 510349

SOLAR-TECH 511195

SOLAR-TECH 511200

spart STUDIO PROJEKTOWE 510004

SPASTYNA 510714

Spiękniej HAIR & MAKEUP 511274

STELLA 511128

STOWARZYSZENIE MENTORÓW PROMENTOR 510616

STUDIO PROJEKTOWE SPART 510010

SYNTEZA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 511146

Sztos 507182

TIFF 511535

TITANIUM NANO-LAYER antiscratch 508841

TRIALOG 511286

TRISEPT TZF 511147

U24 510237

VEGENOSSI 508855

VIFON For Today Since 1963 ZUPA  
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU  
CURRY W STYLU INDYJSKIM indian style  
curry flavour instant noodle soup india style 508050

VIFON For Today Since 1963 ZUPA  
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU  
KURCZAKA W STYLU MAROKAŃSKIM  
Moroccan style Chicken flavour instant  
noodle soup Moroccan style 508052

VIFON For Today Since 1963 ZUPA  
BŁYSKAWICZNA Z KLUSKAMI O SMAKU  
OWOCÓW MORZA W STYLU TAJSKIM  
seafood TOM YUM FLAVOUR instant noodle  
soup THAI STYLE 508051

VIVERE italiano VINO CUCINA PIZZA 510079

VIVERE ITALIANO 510082

V-ONE 511389

W N E S LATAJĄCY POLIGLOTA  
Małgorzata Kanigowska 507101

W WOZOWNIA GDAŃSKA 511201

w 510685

walker 510683

WARIAT 510016

Wiślackie 511221

WM 496721

WODA, KTÓRA CHRONI WODĘ  
KROPLA BESKIDU 511673

Woj art www.wojart.com 510630

Woohoo 509290

WRC 511515

Wybiegovo znaczy jajko 510114

X20 509887

XC XTENSE CODE extend + intense 502971

XP SCADVANCE 511288

Yeticool 510895

Zagrodovo znaczy jajko 510116

zielone pojęcie 510132



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.

1360889 TRAXI (2020 03 13) 5
1522724 G (2020 02 07, 2019 08 09)

CFE: 03.05.19, 26.04.05, 
26.13.25, 27.05.08, 
29.01.13

14, 25, 26, 35

1522779 gorilla (2020 02 07, 2019 08 09)
CFE: 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13 25, 26, 35

1522787 TIPALTI (2020 02 05) 36, 42
1522832 (2020 02 24)

CFE: 04.03.20, 26.13.25 7
1522848 Super Star (2020 03 11)

CFE: 27.05.01 7
1522876 AYDOĞAN TÜRK MALI (2019 10 08)

CFE: 26.01.18, 27.05.01 25
1522896 KIA PAY (2020 02 24, 2020 02 07) 36
1522911 FRANTINI (2019 11 05, 2019 06 06)

CFE: 09.03.10 25
1522915 KIA PAY (2020 02 24, 2020 02 07) 38
1522918 TERMOCLIP (2019 11 25)

CFE: 27.05.05, 29.01.12 6, 17, 19, 20, 37
1522974 VIPER (2019 12 20, 2019 12 17)

CFE: 03.11.01, 27.03.03 33
1522994 (2019 08 26)

CFE: 28.03.00 5, 32
1522995 AX Wild GERMANY (2019 12 15, 2019 07 02)

CFE: 14.07.02, 27.03.15, 
27.05.10, 29.01.13

3, 7, 8, 11, 21

1523003 NARZO (2020 01 06, 
2019 12 13)

9, 18, 25, 35

1523036 TOPCAT (2020 02 24)
CFE: 03.06.25, 27.03.03, 
27.05.17

11

1523068 iECHO (2019 12 24)
CFE: 27.05.01 7

1523072 Detail Auto Care SENSE DIFFERENT  
(2020 01 27)
CFE: 26.01.06, 26.04.05, 27.05.09 3, 5

1523219 YSTi (2019 12 04)
CFE: 26.01.02, 27.05.19, 29.01.12 6, 40

1523243 QI LU (2019 12 27)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00 5

1523264 SULO (2019 10 15, 
2019 04 16)

6, 7, 9, 16, 19, 20, 21, 
35, 37, 38, 41, 42,

1523265 Sweety (2019 04 18)
CFE: 02.09.01, 27.05.01, 
29.01.13

3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 
21, 26,

1523328 MINSK (2019 09 30, 2019 03 29)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 12, 25, 28

1523473 REVOMAC (2019 11 13)
CFE: 26.01.03, 26.07.25, 26.11.01, 
27.05.01, 29.01.13

7

1523502 BAXTER CRITICAL CARE INSTITUTE 
(2020 02 21, 2019 08 22)

41

1523513 GRECH GREEN ECOLOGY HOME (2020 01 10)
CFE: 27.05.10 11

1523532 ZEKU (2019 12 30, 2019 11 04) 9
1523581 ORIS (2020 02 12, 2019 09 17)

CFE: 24.17.24, 27.03.15, 
27.05.01

9, 38, 39, 42

1523588 Obsesso (2020 01 06) 29, 30, 32
1523609 MBA (2019 12 03) 9
1523636 COMFORT MAT (2019 12 12)

CFE: 03.11.11, 27.03.03, 27.05.05 17, 35
1523658 NUOVITA (2019 10 18) 9, 11, 12, 16, 18, 20, 

21, 24, 27, 28, 35, 37, 
39, 40, 41, 42

1523684 GUSCHIN (2020 01 23, 2019 12 30)
CFE: 26.04.04, 29.01.12 6, 19



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1522995, 1523072, 1523265 

5  1360889, 1522994, 1523072, 1523243, 1523265 

6  1522918, 1523219, 1523264, 1523684 

7  1522832, 1522848, 1522995, 1523068, 1523264, 1523265, 1523473 

8  1522995, 1523265 

9  1523003, 1523264, 1523265, 1523328, 1523532, 1523581, 1523609,
 1523658 

10  1523265 

11  1522995, 1523036, 1523265, 1523513, 1523658 

12  1523328, 1523658 

14  1522724 

16  1523264, 1523658 

17  1522918, 1523636 

18  1523003, 1523265, 1523658 

19  1522918, 1523264, 1523684 

20  1522918, 1523264, 1523658 

21  1522995, 1523264, 1523265, 1523658 

24  1523658 

25  1522724, 1522779, 1522876, 1522911, 1523003, 1523328 

26  1522724, 1522779, 1523265 

27  1523658 

28  1523328, 1523658 

29  1523588 

30  1523588 

32  1522994, 1523588 

33  1522974 

35  1522724, 1522779, 1523003, 1523264, 1523636, 1523658 

36  1522787, 1522896 

37  1522918, 1523264, 1523658 

38  1522915, 1523264, 1523581 

39  1523581, 1523658 

40  1523219, 1523658 

41  1523264, 1523502, 1523658 

42  1522787, 1523264, 1523581, 1523658



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

501576 BasicNet S.p.A.
2019 12 30 9, 12, 18, 25

503462 Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG
2020 01 07 38

502136 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 02 04 30

500894 Apple Inc.
2020 02 12 9

505003 SHS International Ltd.
2020 02 14 5

505554 AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 02 18 5

506309 GENERAL ELECTRIC COMPANY
2020 03 09 39

505349 Synthetic Surface Facilities (S.S.F.) B.V.
2020 03 09 19, 35

505983 EDISON S.p.A.
2020 03 09 41

506136 PARMALAT S.P.A.
2020 03 09 32

502137 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 13 30

506238 SIKORA MIROSŁAW P.H.U. KAMI MIROSŁAW 
SIKORA
2020 03 13 5, 29, 30, 35

506239 SIKORA MIROSŁAW P.H.U. KAMI MIROSŁAW 
SIKORA
2020 03 13 5, 29, 30, 35

504529 NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA
2020 03 16 36

506003 CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 20 32

506730 PACHULSKI MAREK FIRMA GREY WOLF  
PACHULSKI MAREK
2020 03 20 25, 35

506727 PACHULSKI MAREK FIRMA GREY WOLF  
PACHULSKI MAREK
2020 03 20 25, 35

507769 VH Invest AG
2020 03 23 9, 38

507770 VH Invest AG
2020 03 23 9, 38

504244 LOUBOUTIN CHRISTIAN
2020 03 23 3, 8, 41, 44

506294 Mezzacorona S.c.a.
2020 03 30 33

506807 Marchon Eyewear, Inc.
2020 03 20 9, 35

506247 INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 23 5



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1499260 CBM Creative Brands Marken GmbH
2020 03 09 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 

21, 24, 25, 26, 28, 30, 
32, 35

1499317 Take-Two Interactive Software, Inc.
2020 03 09 9, 35

1501269 RIVES PITMAN S.A.
2020 03 11 33

1500486 Somfy Activities SA
2020 03 16 9, 11, 35
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