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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 27 kwietnia 2020 r. Nr ZT17

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) 472341 (220) 2017 05 30
(731) ZAGATA MARCIN, Gostyń
(540) (znak słowny)
(540) ZNAJOMY ZNAJOMEGO
(510), (511) 35 usługi w zakresie pośrednictwa handlowego 
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi 
agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa han-
dlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie 
wyboru i doboru produktów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, usługi pomocy/pośred-
nictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-bizneso-
wych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie 
promowania towarów i usług osób trzecich, usługi porówny-
wania cen, usługi pośredniczenia w negocjacjach transakcji 
handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży 
i zakupu towarów, prowadzenie rejestru informacji, prowa-
dzenie rejestrów firm dla osób trzecich, prowadzenie rejestru 
pracowników dla osób trzecich, tworzenie komputerowych 
baz danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, zarządzanie bazami danych, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie 
i prowadzenie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, agencje rekla-
mowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, dostarczanie przewodników 
reklamowych przeszukiwalnych on-line, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, po-
średnictwo w zakresie reklamy, pomoc i doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
consulting, badania poziomu obsługi klientów, usługi sprze-
daży towarów: artykuły spożywcze, napoje alkoholowe, na-
poje bezalkoholowe, piwo, sprzęt i artykuły RTV i AGD, dzieła 
sztuki, artykuły motoryzacyjne, bilety, nagrania utworów 
muzycznych oraz filmowych, militaria, rękodzieło, nierucho-
mości (na aukcjach), chemikalia stosowane w przemyśle, pra-
cach naukowych, rolnictwie ogrodnictwie i leśnictwie, mie-
szanki do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i luto-
wania, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów 
spożywczych, środki garbarskie, kleje do celów przemysło-
wych, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyj-
nych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla 
przemysłu, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty 
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skro-
bia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 
sole do celów przemysłowych, środki filtracyjne chemiczne 
i niechemiczne zawarte w tej klasie, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, farby, pokosty, lakiery, środki zabezpiecza-

jące przed rdzą i przed psuciem się drewna, barwniki, bejce, 
żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii 
i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, kolo-
ranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszcza-
cze do powłok, barwników i tuszów, preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, 
środki ścierne i polerskie, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, mydła, produkty perfumeryjne, kosme-
tyki, lotiony do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aro-
matyczne, środki do czyszczenia zębów, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, energia elektryczna, mieszaniny pochłaniają-
ce kurz, nawilżające i wiążące, paliwa i materiały oświetlenio-
we, smary, przemysłowe tłuszcze i oleje, woski i płyny świece 
i knoty do oświetlenia, preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, pestycydy, fungicydy, herbicydy, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetycz-
ne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, preparaty farmaceutyczne i wetery-
naryjne, żywność dla niemowląt, plastry, środki opatrunko-
we, dezynfektanty, drobne wyroby metalowe, metalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje 
i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metale nieszlachetne 
i ich stopy, materiały z metalu do trakcji kolejowych, kable 
nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych, metalowe 
przewody i rury, sejfy, rudy metali, dystrybutory automatycz-
ne, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
pompy, kompresory i wentylatory, roboty przemysłowe, 
urządzenia do przenoszenia i transportu, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny do obróbki me-
talu, drewna i tworzyw sztucznych, maszyny do przemysłu 
chemicznego, rolnictwa, górnictwa, maszyny włókiennicze, 
maszyny dla przemysłu spożywczego, napędy i silniki (inne 
niż do pojazdów lądowych), sprzężenie maszynowe i części 
składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych), na-
rzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym, inkubatory 
do jaj, broń sieczna i obuchowa, podnośniki, przybory do hi-
gieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy 
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory 
do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy 
i konserwacji, ręczne narzędzia i urządzenia do celów rolni-
czych, ogrodniczych i leśniczych, do budowy maszyn, apara-
tów i pojazdów, a także techniki budowlanej, wyroby nożow-
nicze, brzytwy, urządzenia i przyrządy elektryczne, do po-
miaru wagi, sprawdzające (nadzorcze), do ratowania życia 
i do nauczania, urządzenia i przyrządy przewodzące, przełą-
czania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterują-
ce, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania 
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dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki informacji, dyski 
z nagraniami, automatyczne maszyny sprzedające i mecha-
nizmy do aparatów uruchamianych żetonami, kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania informa-
cji i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, 
magnetyzery i demagnetyzery, przyrządy miernicze, do wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, sprzęt 
do nurkowania, urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia na-
ukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, artykuły ortope-
dyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły 
do karmienia i smoczki, aparaty i instrumenty medyczne 
i weterynaryjne, aparaty do ochrony słuchu, akcesoria wspo-
magające współżycie seksualne, gadżety erotyczne, meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, 
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, akcesoria zabezpiecza-
jące i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do ob-
róbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do suszenia, insta-
lacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody 
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia 
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności 
i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku 
osobistego, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia 
do opalania się, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki trans-
portu, broń i amunicja, materiały i urządzenia wybuchowe 
inne niż broń, pociski, ognie sztuczne, biżuteria i wyroby ju-
bilerskie, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, przyrządy do mierzenia czasu, przyrządy zegarmi-
strzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudeł-
ka na zegarki, instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku do-
mowego, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem 
urządzeń), taśmy drukarskie, matryce do druku ręcznego, 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne 
z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, 
tektura, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, artykuły 
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposaże-
nie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, plomby, 
uszczelki i wypełnienia, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, 
mika, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające i ochronne, rury drena-
żowe niemetalowe, laski, kijki marszowe i trekkingowe, para-
sole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, skóra i imitacja skóry, skóra zwierzęca, 
skóra surowa, uprząż i wyroby siodlarskie, niemetalowe 

drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstruk-
cje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, rury sztywne niemetalowe sto-
sowane w budownictwie, asfalt, pak i bitumy, statuetki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów jak kamień, be-
ton i marmur, zawarte w tej klasie, pomniki niemetalowe, lu-
stra, ramy do obrazów, budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska 
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spina-
cze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, przybory ko-
smetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i ar-
tykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i inne artykuły 
do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, szkło nieprze-
tworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory ku-
chenne lub gospodarstwa domowego oraz pojemniki 
(nie z metali szlachetnych lub pokryte nimi), grzebienie 
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli dla malarzy), wyroby 
szklane, porcelana i wyroby ceramiczne, materiały do wy-
ściełania i wypychania, nieprzetworzone włókna tekstylne 
i ich zamienniki, liny, sznurki, sieci, namioty, markizy, plandeki, 
żagle, worki i torby zawarte w tej klasie, włókna surowe włó-
kiennicze, przędza i nici, materiały tekstylne do filtrowania, 
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, narzuty 
na łóżka i obrusy, tapety ścienne z materiałów tekstylnych, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki 
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, sztucz-
ne owoce, warzywa i kwiaty, igły i szpilki entomologiczne, 
materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do po-
krywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, dywany, kobierce, 
dywaniki, maty i wykładziny, linoleum, obicia ścienne 
nie z materiałów tekstylnych, dekoracje świąteczne i sztucz-
ne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, zboża, owoce i warzywa świeże, ziarna, natural-
ne rośliny i kwiaty, artykuły spożywcze dla zwierząt, słód, ar-
tykuły do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe 
(w tym substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papiero-
sy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, arty-
kuły dla palaczy, artykuły budowlane, konstrukcyjne, dla maj-
sterkowiczów, ogrodnicze i inne wyroby konsumpcyjne dla 
branży „zrób to sam”, 38 przesyłanie informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, za-
pewnianie dostępu do baz danych, transmisja plików cyfro-
wych, udostępnianie forów internetowych, usługi elektro-
nicznej wymiany danych, udostępnianie urządzeń łączno-
ściowych do wymiany danych elektronicznych, 42 zarządza-
nie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, admini-
stracja serwerów, aktualizowanie stron internetowych dla 
osób trzecich, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
usługi pisania oprogramowania komputerowego, doradz-
two w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, dostarczanie / opracowywanie 
wyszukiwarek internetowych, oprogramowanie jako usługa 
- SaaS, projektowanie, powielanie, instalacja, aktualizacja, 
konserwacja, wypożyczanie oraz doradztwo w zakresie 
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oprogramowania komputerowego, doradztwo, informacje 
i konsultacje w zakresie technologii informacyjnych, doradz-
two techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradz-
two związane z konserwacją oprogramowania komputero-
wego, usługi doradztwa informatycznego, analizy systemów 
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, 
badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania 
w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo, konsul-
tacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 491548 (220) 2018 10 12
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPARCS
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy 
danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, ra-
chunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekru-
tacja personelu, sortowanie danych w bazach komputero-
wych, statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy, 
usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządza-
nie centrami handlowymi, usługi rachunkowo-księgowe, 
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania, 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy 
nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa nierucho-
mości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, admini-
strowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi wy-
najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie-
ruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie, leasing fi-
nansowy, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, po-
średnictwo pieniężne, informacja o powyższych usługach, 
wynajmowanie mieszkań.

(210) 491551 (220) 2018 10 12
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) MULTIPARK
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy 
danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, ra-
chunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekru-
tacja personelu, sortowanie danych w bazach komputero-
wych, statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy, 
usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządza-
nie centrami handlowymi, usługi rachunkowo-księgowe, 
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania, 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy 
nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa nierucho-
mości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, admini-
strowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi wy-
najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie-
ruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie, leasing fi-
nansowy, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, po-
średnictwo pieniężne, informacja o powyższych usługach, 
wynajmowanie mieszkań.

(210) 491552 (220) 2018 10 12
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPARCS POLSKA
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy 
danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, ra-
chunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kom-
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puterowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekru-
tacja personelu, sortowanie danych w bazach komputero-
wych, statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy, 
usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządza-
nie centrami handlowymi, usługi rachunkowo-księgowe, 
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania, 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy 
nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa nierucho-
mości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, admini-
strowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi wy-
najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie-
ruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie, leasing fi-
nansowy, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, po-
średnictwo pieniężne, informacja o powyższych usługach, 
wynajmowanie mieszkań.

(210) 491553 (220) 2018 10 12
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MULTIPARK POLSKA
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii pu-
blicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), handlowe wyceny i doradztwo, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, komputerowe bazy 
danych, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, ra-
chunkowość, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rekru-
tacja personelu, sortowanie danych w bazach komputero-
wych, statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku firmy, 
usług, towaru, wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, 
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach 
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządza-
nie centrami handlowymi, usługi rachunkowo-księgowe  
36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji i zarządzania, 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo-

wania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośred-
nictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy 
nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
wycena nieruchomości, wynajem lub dzierżawa nierucho-
mości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, admini-
strowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi wy-
najmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie-
ruchomościami, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, usługi finansowe, usługi maklerskie, leasing fi-
nansowy, doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, po-
średnictwo pieniężne, informacja o powyższych usługach, 
wynajmowanie mieszkań.

(210) 498168 (220) 2019 04 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki m MLEKOVITA DUO SNACK 

PODWÓJNA PRZEKĄSKA PALUSZEK SEROWY + 
KABANOSEK Z DODATKIEM CIELĘCINY

(531) 03.07.21, 03.07.24, 04.03.20, 16.01.14, 25.01.15, 27.05.01, 
05.01.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, wyroby na bazie 
mleka, ser, wyroby na bazie sera.

(210) 498170 (220) 2019 04 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Sokoliki m MLEKOVITA DUO SNACK 

PODWÓJNA PRZEKĄSKA PALUSZEK SEROWY + 
KABANOSEK Z DODATKIEM INDYKA

(531) 03.07.21, 03.07.24, 04.03.20, 16.01.14, 05.01.01, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, wyroby na bazie 
mleka, ser, wyroby na bazie sera.

(210) 498171 (220) 2019 04 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos & 
paluszek serowy m MLEKOVITA ŹRÓDŁO BIAŁKA

(531) 01.15.11, 18.03.23, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na ba-
zie mleka, wyroby na bazie sera.

(210) 498172 (220) 2019 04 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos & 

paluszek serowy wędzony m MLEKOVITA ŹRÓDŁO 
BIAŁKA

(531) 02.03.08, 18.05.03, 24.15.01, 24.15.05, 25.01.15, 05.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na ba-
zie mleka, wyroby na bazie sera.

(210) 498173 (220) 2019 04 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos 

peperoni & paluszek serowy z czarnuszką m 
MLEKOVITA ŻRÓDŁO BIAŁKA

(531) 02.03.08, 18.05.03, 13.01.17, 24.05.01, 05.01.01, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, wyroby na bazie 
mleka, ser, wyroby na bazie sera.

(210) 498174 (220) 2019 04 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK kabanos 
peperoni & paluszek serowy wędzony m MLEKOVITA 
ŹRÓDŁO BIAŁKA

(531) 02.03.08, 18.01.05, 18.05.10, 16.01.25, 05.01.01, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na ba-
zie mleka, wyroby na bazie sera.

(210) 498181 (220) 2019 04 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PARTY TIME MIX PRZEKĄSEK m 

MLEKOVITA LET’S PARTY! MIĘSNE SNACKI KABANOSY 
MINI SEROWE KULECZKI

(531) 01.01.05, 05.01.01, 24.09.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa, wyroby mleczarskie, ser, wyroby na ba-
zie mleka, wyroby na bazie sera.

(210) 504655 (220) 2019 09 20
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMERICAN FOODIE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 25.07.03, 25.07.21, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, 
pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłusz-
cze, ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owo-
ców morza, przetworzone owady i larwy, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, prze-
kąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
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na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, 
jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, 
produkty mleczne, mleko kokosowe do celów kulinar-
nych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy 
[przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, 
zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożo-
we i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, 
czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, desery gotowe, 
nugat, chałwa, wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tar-
ty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże 
i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzo-
ne, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pie-
czenia i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zio-
ła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone, wodo-
rosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, 
świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, 
wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje 
bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, syropy 
do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na ba-
zie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr, 
napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do pro-
dukcji napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino 
alkoholizowane, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usłu-
gi handlu detalicznego i hurtowego związane ze sprze-
dażą artykułów spożywczych, usługi dystrybucyjne, usłu-
gi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promocja sprze-
daży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie 
marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej.

(210) 504757 (220) 2019 09 23
(731) FITMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FitMech INTELLIGENCE FOR INDUSTRY

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 505879 (220) 2019 10 21
(731) IWANICKI RYSZARD LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH 

ZWIERZĄT, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LWIE SERCE IWANICCY

(531) 03.01.01, 03.01.20, 03.01.28, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.02, 29.01.06

(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki itp, 21 urny, 
44 usługi weterynaryjne, 45 kremacja.

(210) 506916 (220) 2019 11 19
(731) IWANICKI RYSZARD LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH 

ZWIERZĄT, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LWIE SERCE IWANICCY

(531) 02.09.01, 03.01.01, 03.01.28, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 
29.01.06

(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki, albumy, kata-
logi, prospekty, broszury, publikacje edukacyjne, publikacje 
drukowane, dzienniki, drukowane foldery edukacyjne, dru-
ki, 21 urny, 44 usługi weterynaryjne, pomoc weterynaryjna, 
45 usługi kremacyjne.

(210) 507594 (220) 2019 12 03
(731) HOCH SYSTEMY KOMINOWE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Barkoczyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hoch XPS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.17
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, two-
rzywa sztuczne w formie wyciśniętej do użytku w produkcji, 
materiały uszczelniające, ochronne i izolacyjne, 19 materiały 
budowlane (niemetalowe), rury sztywne niemetalowe sto-
sowane w budownictwie, asfalt, pak i bitumy, budynki prze-
nośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, rury drenażowe 
niemetalowe.

(210) 507925 (220) 2019 12 11
(731) TECHNOWAGY LTD., Lwów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TECHNO WAGY

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 7 etykieciarki, podajniki [części maszyn], urzą-
dzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, maszy-
ny do mieszania, sortownice, przenośniki, pasy do przeno-
śników, pakowarki, transportery pneumatyczne, rurowe 
przenośniki pneumatyczne, rurowe instalacje wyciągowe, 
przesiewanie (instalacje do -), przesiewacze, roboty prze-
mysłowe, maszyny do sortowania dla przemysłu, auto-
maty do sprzedaży, 9 urządzenia i przyrządy do ważenia, 
dźwigniowe wagi przesuwnikowe, urządzenia do wywa-
żania, wagi dla niemowląt, wagi analizujące masę ciała, 
wagi łazienkowe, wagi pomostowe, przyrządy pomiarowe, 
przepływomierze, odważniki, dynamometry [siłomierze], 
dozowniki, urządzenia dozujące, interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, komparatory, programy kompute-
rowe nagrane, programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], programy sterujące komputerowe, nagrane, 
puszki przyłączeniowe [elektryczność], przyrządy i urzą-
dzenia do badania materiałów, meble laboratoryjne, wagi 
do listów, wagi precyzyjne, pryzmaty [optyka], aplikacje 
komputerowe do pobrania, tablice sterownicze [elektrycz-
ność], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnali-
zacyjne], znaki cyfrowe.

(210) 508455 (220) 2019 12 24
(731) SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOR LUBLIN

(531) 03.04.11, 03.04.13, 24.01.03, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych.

(210) 508459 (220) 2019 12 24
(731) SPEEDWAY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MOTOR LUBLIN

(531) 03.04.11, 03.04.13, 24.01.03, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych.

(210) 508461 (220) 2020 02 03
(731) WILCZEK MARTA, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNE OPAKOWANIE DO ŻYWNOŚCI 

WOSKOWIJKA BY Malu

(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 26.05.19, 
03.13.04

(510), (511) 16 opakowania na żywność.

(210) 508719 (220) 2020 01 04
(731) VIGONEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGONEZ MUSIC

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji: imprez mu-
zycznych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, plenerowych, festiwali, wszelkich form 
publicznych występów i prezentacji o charakterze arty-
stycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizacji 
pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
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dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, wykonywa-
nie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i wido-
wisk, impresariat muzyczny, usługi w zakresie rejestracji 
dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagry-
wania, montażu i rozpowszechniania audycji radiowych 
i telewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi obejmujące 
prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowanie 
koncertów i tras koncertowych, usługi w zakresie orga-
nizacji i obsługi dyskotek, komponowanie utworów mu-
zycznych oraz tworzenie tekstów piosenek, produkcja 
teledysków, prowadzenie studia nagrań, doradztwo mu-
zyczne, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub 
kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże, tworzenie 
choreografii, publikacje książek i tekstów o tematyce mu-
zycznej, publikacje elektroniczne materiałów dotyczą-
cych tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy, oprawa 
muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo 
- kabaretowych, informacja o imprezach artystycznych, 
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywko-
wych, organizowanie balów, imprez okolicznościowych, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów 
na taśmach wideo i DVD, wypożyczanie instrumentów 
muzycznych.

(210) 508769 (220) 2020 01 07
(731) STARZEC MAŁGORZATA EVENT ZONE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICNIC CATERING

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.01.01, 
26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 05.07.13, 05.07.25, 08.01.01, 
19.01.12

(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, katering dietetyczny, ka-
tering eventowy, oferowanie, zapewnianie i serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach, barach i kawiarniach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie przygotowy-
wania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywa-
nia posiłków i napojów, usługi mobilnych restauracji, usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje.

(210) 508773 (220) 2020 01 07
(731) STARZEC MAŁGORZATA EVENT ZONE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) EVENT ZONE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18, 18.07.01
(510), (511) 41 prowadzenie imprez kulturalnych, organi-
zowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi 
parków rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, za-
pewnianie imprez rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekre-
acyjnych, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, udostępnianie usług i obiektów 
rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, orga-
nizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, 
zapewnianie zjeżdżalni wodnych do celów rekreacyjnych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, 
zapewnianie dmuchanych domów do skakania do celów 
rekreacyjnych, wynajem dmuchanych domów do skakania, 
udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów za-
baw dla dzieci, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby 
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, organizacja im-
prez rozrywkowych, przeprowadzanie imprez sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, przygotowywanie im-
prez sportowych, organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 
planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], obsługa 
gości na imprezach rozrywkowych, organizacja rozrywki 
na imprezy urodzinowe, usługi w zakresie firmowych imprez 
dla klientów lub pracowników (rozrywka), udzielanie infor-
macji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośred-
nictwem sieci on-line i Internetu.

(210) 508792 (220) 2020 02 03
(731) LE HUU THUONG ESK @ HUU THUONG LE,  

Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIET STATION CHILL & EAT
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.08
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, 
usługi barowe, kawiarnie, catering, bary szybkiej obsługi, 
snack-bary, stołówki, usługi gastronomiczne, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
przygotowywanie i sprzedaż żywności na wynos.

(210) 508958 (220) 2020 01 13
(731) SPORT PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SLUGFEST

(531) 29.01.13, 27.05.01, 14.01.24, 07.05.09, 26.05.01, 26.05.16, 
26.05.18

(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, 41 or-
ganizowanie zawodów sportowych, informacja o imprezach 
rozrywkowych .

(210) 509000 (220) 2020 01 14
(731) GDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUŻYNA DO ZADAŃ SPISALNYCH

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, papier i karton, flamastry ścieralne, gumki do wyma-
zywania tekstu pisanego, gumki do ścierania, gumki nakładki 
na ołówek, korektory w piórze, korektory w płynie [artykuły 
biurowe], ołówki korekcyjne, bibuły, długopisy z brokatem 
do materiałów piśmiennych, flamastry, grafitowe wkłady 
do ołówków automatycznych, grafity do ołówków, kolorowe 
ołówki grafitowe, końcówki do długopisów, kreda do pisania, 
kredki ołówkowe, kubki na ołówki, markery do skóry, markery 
do ścierania na mokro, materiały do rysowania na tablicach, 
mazaki, naboje z atramentem do przyborów piśmienniczych, 
nakładki na ołówki, nasadki do ołówków, nawilżacze do po-
wierzchni klejących [artykuły biurowe], obsadki do piór, pióra 
kulkowe, pióra z końcówkami porowatymi, pędzelki do kali-
grafii, pędzle do pisania, stemple do pieczętowania, stemple 
do znakowania, stemple na atrament, stojaki na pióra i dłu-
gopisy, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], zestawy ołówków, zestawy piór i długopisów, 
zestawy piśmienne, zeszyty do kaligrafii piórem, zeszyty 
do kaligrafii pędzelkiem, arkusze papieru zadrukowane jed-
nostronnie, bloczki notatnikowe, brystol, celofan, cienki pa-

pier, czyste kartki do notowania, bibułka, bieżniki stołowe pa-
pierowe, bileciki stołowe, chorągiewki papierowe, dekoracje 
na stół z papieru, girlandy papierowe, papierowe podstawki, 
serwetki stołowe papierowe, tkanina klejąca do materiałów 
piśmiennych, taśmy z papieru, taśmy samoprzylepne do ce-
lów biurowych, taśmy przylepne do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, kleje do artykułów papierniczych, kle-
je do celów majsterkowania, kleje do użytku biurowego, kleje 
w sztyfcie do celów piśmiennych, kleje z brokatem do celów 
piśmienniczych, papier samoprzylepny, pasty do rękodzieła, 
do artykułów papierniczych lub do celów domowych (ban-
jaku-nori), zeszyty ćwiczeń z naklejkami, materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, 28 zabawki do rysowania, zabawki 
do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, za-
bawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki z metalu, 
zabawki z tkanin, zabawki z tworzyw sztucznych, zabawki 
muzyczne, zabawki mówiące, zabawki na baterie, zabawki 
na kółkach, zabawki, które po otworzeniu wyskakują, zabaw-
ki wypchane, zabawki wykonane z gumy, zamki zabawkowe, 
zestawy do zabawy z pojazdami, zestawy figurek do zaba-
wy, zestawy gier planszowych, zestawy klocków zabaw-
kowych do budowy, zestawy kolejek do zabawy, artykuły 
i sprzęt sportowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, sprzęt do gier wideo, akcesoria dla lalek, akce-
soria do mebelków dla lalek, akcesoria do ubranek dla lalek, 
aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, artykuły 
do zabawy dla dzieci, artykuły papierowe jako podarki dla 
gości na przyjęciach, balony, bąki [zabawki], czterokołowe 
pojazdy dla dzieci [zabawki], dekoracje do zabawy do użytku 
z figurkami akcji, elektroniczne urządzenia do gier edukacyj-
nych dla dzieci, elektroniczne zabawki do nauki, elektronicz-
ne zabawki wielofunkcyjne, elektryczne figurki do zabawy 
wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, gry quizowe, gry 
sportowe, gry towarzyskie, gry-łamigłówki logiczne, inteli-
gentne pluszowe zabawki, inteligentne roboty do zabawy, 
inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe, łamigłówki, 
łamigłówki logiczne, łóżka dla lalek, misie pluszowe, modele 
będące zabawkami, nadmuchiwane zabawki do basenu, na-
dmuchiwane zabawki do kąpieli, pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], puzzle, puzzle mozaikowe, śmieszne drobiazgi 
[przedmioty do zabawy], śmieszne gadżety do zabawy, tele-
fony do zabawy, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, urządze-
nia pływackie do pływania, wózki dla lalek, wózki do zabawy, 
wypchane kukiełki, przenośne gry i zabawki posiadające 
funkcje telekomunikacyjne, gry, przenośne [podręczne] gry 
komputerowe, gry elektroniczne, przenośne [podręczne] 
aparaty do gier wideo, zestawy modeli w zmniejszonej ska-
li do składania [zabawki], 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w sklepach stacjonarnych, on-line, za pomocą ka-
talogów i sprzedaży wysyłkowej związane z następującymi 
produktami: materiały piśmienne, wyposażenie edukacyjne, 
artykuły papiernicze, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 
kleje do materiałów papierniczych, przyrządy do rysowania 
i kreślenia, sprzęty i materiały dla artystów, zabawki i gry.

(210) 509011 (220) 2020 01 14
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) K2 MAGIC SPONGE
(510), (511) 21 gąbki do ścierania, mycia, odnawiania, czysz-
czenia, usuwania zabrudzeń.
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(210) 509108 (220) 2020 01 16
(731) STOWARZYSZENIE CENTRALNY KLUB STUDENTÓW 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ STODOŁA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Złota Tarka
(510), (511) 9 płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [au-
dio-wideo], muzyka cyfrowa do pobrania, nagrane płyty 
kompaktowe z muzyką, nagrane dyski laserowe zawierające 
muzykę, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 afisze, plakaty, 
fotografie [wydrukowane], kalendarze, katalogi, reprodukcje 
graficzne, zapisy nutowe, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 or-
ganizowanie festiwali, organizowanie festiwali związanych 
z muzyką jazzową, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
produkcja muzyczna, publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, usługi klubowe [rozrywka lub naucza-
nie], usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, usługi 
w zakresie komponowania muzyki, usługi rozrywkowe, 
usługi studiów nagrań, wystawianie spektakli na żywo, usłu-
gi edukacyjne w zakresie muzyki, udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie 
muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, organizo-
wanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wydawa-
nie nagrań na płytach kompaktowych i dyskach laserowych.

(210) 509132 (220) 2020 01 17
(731) KOLEJE MAZOWIECKIE-KM SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.01, 01.03.06, 06.19.01, 07.11.15
(510), (511) 16 miesięczniki, ulotki i plakaty informacyjne, 
kartki świąteczne, kalendarze, drukowane materiały re-
klamowe, zaproszenia, broszury i foldery, raporty roczne 
w formie papierowej, 35 reklama, 37 działalność usługo-
wa w zakresie naprawy, konserwacji taboru kolejowego, 
39 transport kolejowy, lądowy pasażerski, pasażerski miejski, 
międzymiastowy.

(210) 509244 (220) 2020 01 20
(731) CEBULA TOMASZ 4TECHTOOLS, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4tech tools

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21, 26.05.04, 26.07.25, 29.01.12, 
27.01.01, 27.01.02

(510), (511) 1 rozpuszczalniki do lakieru, rozpuszczalniki 
do farb, octany stosowane jako rozpuszczalniki przemysło-
we, preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, 
rozpuszczalniki do zmywania żywic czułych na światło, 
rozpuszczalniki do użytku w przemysłowych procesach 
produkcyjnych, rozpuszczalniki do usuwania klejów stoso-
wane podczas procesów produkcyjnych, rozpuszczalniki 
do gumy [inne niż do użytku domowego], preparaty czysz-
czące na bazie rozpuszczalników do usuwania tłuszczu 
podczas procesów wytwarzania, rozpuszczalniki do użytku 
w aerozolach, kleje [klejenie], środki klejące, kleje w sprayu, 
preparaty do klejenia, substancje do usuwania klejów, kleje 
konstrukcyjne do użytku motoryzacyjnego, gumowy klej 
do reperacji opon pneumatycznych, kleje z tworzyw sztucz-
nych [nie do celów papierniczych lub domowych], mie-
szanki klejące na bazie żywic epoksydowych przeznaczone 
do zastosowań przemysłowych, kleje przewodzące [inne 
niż do użytku domowego lub z artykułami papierniczymi], 
kleje termotopliwe [inne niż do artykułów papierniczych lub 
do użytku domowego], kleje do połączeń metal-metal [inne 
niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], mie-
szanki uszczelniające [chemiczne] do uszczelniania silników, 
chemiczne mieszanki uszczelniające, preparaty chemiczne 
do uszczelniania, szczeliwa [chemikalia] do uszczelniania 
powierzchni, kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu 
i uszczelnianiu, kleje przemysłowe do użytku w obróbce 
metali, klej żywiczno - spirytusowy do celów przemysło-
wych, mieszanki klejące na bazie żywic epoksydowych, kleje 
z żywicy syntetycznej do użytku przemysłowego, mieszan-
ki żywic i wypełniaczy do użytku jako kleje [inne niż do ar-
tykułów papierniczych lub użytku domowego], polimery 
do stosowania przy wytwarzaniu klejów, kleje poliuretano-
we, 2 preparaty hamujące rdzę, środki zapobiegające rdzy, 
powłoki zabezpieczające przed rdzą, preparaty do obróbki 
powierzchni metalowych w celu ochrony przed rdzą, prepa-
raty do zabezpieczania metali przed rdzą, substancje zapo-
biegające powstawaniu rdzy do nakładania na powierzchnie 
metalowe, smary przeciwrdzewne, smary antykorozyjne, roz-
puszczalniki do ponownego lakierowania pojazdów, 3 środki 
czyszczące, środki do czyszczenia rąk, preparaty do usuwa-
nia rdzy, preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, 
papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczący-
mi, środki czyszczące, aerozole czyszczące, środki czyszczące 
do metalu, środki czyszczące do kamienia, chusteczki zawie-
rające preparaty czyszczące, preparaty czyszczące do samo-
chodów, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, 
preparaty do usuwania klejów, 4 smary, smary przemysłowe, 
smary samochodowe, smary uniwersalne, smary w sprayu, 
smary penetrujące korozję, mineralne oleje smarowe, sa-
mochodowe mieszanki smarujące, 35 usługi sprzedaży tra-
dycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie nastę-
pujących towarów: chemia techniczna, produkty w spray-u, 
rozpuszczalniki, kleje, pasy czyszczące, narzędzia ręczne, 
narzędzia pneumatyczne, narzędzia wiercące i skrawające, 
odzież robocza i ochronna, akcesoria lakiernicze, kubki, wał-
ki, kombinezony, narzędzia ścierne, papiery ścierne na rzep, 
papiery na rolkach, narzędzia tnące, tarcze do ciecia i szlifo-
wania, elementy złączne (normalia), narzędzia pomiarowe, 
wyposażenie warsztatów.

(210) 509311 (220) 2020 01 22
(731) DRYPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRYPOL

(531) 01.15.23, 01.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia 
do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia do osusza-
nia, filtry do użytku przemysłowego i domowego, 37 wy-
pożyczanie narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi insta-
lacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, instalowanie, 
konserwacja i naprawy systemów do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji, 40 produkcja i montowanie wykonanych ele-
mentów konstrukcyjnych, uzdatnianie i oczyszczanie po-
wietrza, obróbka i przetwarzanie materiałów, wypożyczanie 
sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwa-
rzania energii.

(210) 509341 (220) 2020 01 22
(731) VOTUM ROBIN LAWYERS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOTUM ROBIN LAWYERS

(531) 02.01.01, 02.09.12, 17.03.02, 17.03.03, 24.17.02, 24.01.08, 
24.01.13, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, gwarantowanie ubez-
pieczeń, ubezpieczenia, usługi depozytów sejfowych, usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, 
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, 
zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.

(210) 509366 (220) 2020 02 27
(731) CALIFORNIA FITNESS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wojcieszyn

(540) (znak słowny)
(540) CALIVITA
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], aroma-
ty [olejki aromatyczne], balsamy inne niż do celów medycz-
nych, dezodoranty i antyperspiranty, enzymatyczne środki 
piorące, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosme-
tyki do pielęgnacji urody, krem przeciwzmarszczkowy, kre-
my i balsamy kosmetyczne, kremy na noc, kremy przeciw 

starzeniu się skóry, odżywki do włosów, olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, olejki eteryczne, pasta do zę-
bów, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do kąpieli 
i pod prysznic, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia 
się skóry, szampony, środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, środki do czyszczenia toalet, środki 
do zmywania naczyń, 41 instruktaż w zakresie technik ko-
munikacyjnych, kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, multimedialne wydania publikacji elek-
tronicznych, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, 
organizacja i prowadzenie balów, organizowanie ceremonii 
przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie gal, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowa-
nie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie kon-
ferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, organizowanie seminariów dotyczą-
cych szkoleń, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki 
zdrowotnej i żywienia, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja prezentacji 
audiowizualnych, produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, 
prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych 
z odżywianiem, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publi-
kacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowa-
nie druków w formie elektronicznej, publikowanie druków 
w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie mate-
riałów drukowanych, publikowanie materiałów multime-
dialnych on-line, publikowanie ulotek, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, szkolenia biznesowe, szkolenia w zakresie 
odżywiania, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie i in-
struktaż, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkolenie 
w zakresie żywienia [nie medyczne], szkolenie z zakresu 
sprzedaży, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących 
biologii, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdro-
wia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwicze-
niami, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawno-
ścią fizyczną, trening rozwoju osobistego, udostępnianie 
informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi eduka-
cyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usłu-
gi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, 
usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi szkoleniowe dla 
biznesu, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w han-
dlu detalicznym, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, 
usługi trenerskie, usługi w zakresie organizacji i prowadze-
nia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie publikowania 
on-line, usługi w zakresie zapewniania kursów szkolenio-
wych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie kata-
logów, zapewnianie szkoleń on-line.

(210) 509368 (220) 2020 02 27
(731) CALIFORNIA FITNESS POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wojcieszyn

(540) (znak słowny)
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(540) CALIFORNIA FITNESS
(510), (511) 5 antybiotyki, antybiotyki do celów detoksy-
kacji, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posił-
ków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy 
diety, błonnik pokarmowy, dodatki do żywności do celów 
niemedycznych, dodatki homeopatyczne, dodatki wita-
minowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki wita-
minowe w płynie, ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, 
enzymy trawienne, farmaceutyki stosowane w chorobach 
układu krążenia, immunostymulanty, kapsułki odchudza-
jące, koktajle białkowe, kora do celów nutraceutycznych, 
kremy do użytku dermatologicznego, kremy nawilżające 
[preparaty farmaceutyczne], krople witaminowe, l-karnity-
na na utratę wagi, metyloksantyny, mielone siemię lniane 
do użytku jako suplement diety, mieszane preparaty wita-
minowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, 
mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mi-
neralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla 
ludzi, mineralne suplementy odżywcze, musujące tabletki 
witaminowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami 
dietetycznymi, nawilżający balsam do ciała [farmaceutycz-
ny], nutraceutyki do celów terapeutycznych, nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze 
suplementy diety, olej rybi do celów medycznych, olejek 
z wiesiołka do użytku medycznego, olejki lecznicze, pastyl-
ki do ssania do celów farmaceutycznych, pektyna do celów 
farmaceutycznych, plastry, plastry transdermalne, preparaty 
aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, preparaty 
dermatologiczne, preparaty dietetyczne i odżywcze, prepa-
raty kofeinowe do stymulacji, preparaty multiwitaminowe, 
preparaty na drogi moczowe, preparaty nutraceutyczne dla 
ludzi, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty pobudzające apetyt, preparaty 
przeciwpasożytnicze, preparaty sercowo-naczyniowe, pre-
paraty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mi-
kroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, 
preparaty zawierające chondroitynę, preparaty zawierające 
lizynę, preparaty zawierające metioninę, preparaty zawiera-
jące tryptofan, preparaty zawierające witaminę A, preparaty 
zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, 
preparaty zawierające witaminę D, preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, preparaty zmniejszające apetyt, preparaty 
żołądkowo - jelitowe, probiotyki (suplementy), proszki jako 
zamienniki posiłków, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze 
do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze pochodzące 
z miodu, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutlenia-
cze zawierające enzymy, przeciwutleniające suplementy, py-
łek pszczeli do użytku nutraceutycznego, pyłek pszczeli sto-
sowany jako suplement diety, reduktory cholesterolu, sub-
stancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy dietetyczne 
i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety do kontro-
li cholesterolu, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety 
składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające 
się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z ami-
nokwasów, suplementy diety składające się z pierwiastków 
śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety 
w płynie, suplementy diety z białkiem sojowym, suplemen-
ty diety z cynkiem, suplementy diety z kwasem foliowym, 

suplementy diety z pszenicy, suplementy diety ze sproszko-
wanymi jagodami acai, suplementy diety zawierające białko, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające węgiel aktywny, suplementy diety ze sproszko-
wanym białkiem, suplementy odżywcze składające się głów-
nie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie 
z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie 
z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie 
z żelaza, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów 
z grzybów, suplementy prebiotyczne, suplementy z siarą, su-
plementy z wapniem, suplementy ziołowe, suplementy zio-
łowe w płynie, suplementy żywnościowe, środki do odtru-
wania na bazie ziół, środki farmaceutyczne homeopatyczne, 
środki moczopędne, środki moczopędne do celów detoksy-
kacji, środki nawilżające do pochwy, środki przeciw pasoży-
tom, środki przeciwzapalne, środki przeczyszczające, środki 
przeczyszczające do celów detoksykacji, środki ułatwiające 
trawienie, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, 
tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zawierające 
wapń jako suplementy diety, tabletki zmniejszające apetyt, 
tradycyjne chińskie zioła lecznicze, tran, witaminy i prepara-
ty witaminowe, witaminy prenatalne, wyciągi z roślin lecz-
niczych, wyciągi z ziół leczniczych, zioła lecznicze, ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki 
witaminowe.

(210) 509447 (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, 03.02.26, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.01, 29.01.03, 29.01.08

(510), (511) 12 rowery dziecięce, rowery, rowery składane, 
rowery na pedały, rowerki biegowe (pojazdy), wózki, wózki 
dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, 20 fotele, rozkładane 
fotele, fotele wypoczynkowe, rozkładane fotele (do siedzenia 
i spania), 27 dywany, chodniki i maty, 28 zabawki, hulajnogi 
(zabawki), pojazdy (zabawki), zabawki bujane, zabawki mó-
wiące, 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 jeżdże-
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nia, wypchane zwierzęta (zabawki), zabawki na kółkach, 
inteligentne pluszowe zabawki, zabawki rozwojowe dla nie-
mowląt, zabawki dla zwierząt domowych, wielofunkcyjne 
zabawki dla dzieci, konie na biegunach (zabawki), zabawki 
w kształcie zwierząt, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, 
rowery trójkołowe (zabawki), pojazdy jeżdżące dla dzieci, 
czterokołowe pojazdy dla dzieci, zabawki na kółkach napę-
dzane pedałami, maty do zabawy zawierające zabawki dla 
niemowląt.

(210) 509491 (220) 2020 01 27
(731) HEGNOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koziegłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEGNOR

(531) 15.07.02, 15.07.19, 16.01.16, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 37 powlekanie [malowanie], malowanie natry-
skowe, malowanie natryskowe metali, malowanie i lakiero-
wanie, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobie-
gania korozji, 40 obróbka metali, cięcie metalu, cięcie stali, 
cieplna obróbka metali, polerowanie metali, szlifowanie, spa-
wanie, usuwanie warstw nawierzchniowych, wykańczanie 
metali, śrutowanie, piaskowanie, emaliowanie metali, po-
wlekanie elektroforetyczne, powlekanie metalu [niemalar-
skie], powlekanie metalu, powlekanie ogniowe, powlekanie 
proszkowe, usługi anodyzowania, usługi barwienia elektroli-
tycznego.

(210) 509497 (220) 2020 01 27
(731) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL
(540) (znak słowny)
(540) ALMA DE CHILE
(510), (511) 33 wina.

(210) 509513 (220) 2020 01 28
(731) DOBRZAŃSKI RAFAŁ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KARMELLO Chocolatier

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.13
(510), (511) 30 czekolada, czekolada do picia, napoje na ba-
zie czekolady, musy czekoladowe, wyroby czekoladowe, 
czekoladki, trufle, bombonierki, pralinki, cukierki czekola-
dowe, galaretki owocowe, owoce w czekoladzie, orzechy 
w czekoladzie, batoniki: draże, jadalne ozdoby czekoladowe 
do ciast, słodycze czekoladowe ozdobne, 35 reklama, pro-

mocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż 
detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem Internetu i sprzedaż 
wysyłkowa takich towarów jak: czekolada, czekolada do pi-
cia, napoje na bazie czekolady, musy czekoladowe, wyroby 
czekoladowe, czekoladki, trufle, bombonierki, pralinki, cu-
kierki czekoladowe, galaretki owocowe, owoce w czekola-
dzie, orzechy w czekoladzie, batoniki, draże, jadalne ozdo-
by czekoladowe do ciast, słodycze czekoladowe ozdobne, 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kafeterii, 
kawiarni, cukierni, restauracji i barów, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 509634 (220) 2020 01 31
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 5 Star WEB
(510), (511) 35 reklama, w szczególności wynajmowanie 
miejsc i powierzchni na cele reklamowe, promocja, agencje 
informacji handlowej, usługi w zakresie działalności informa-
cyjnej dotyczącej udostępniania danych o osobach fizycz-
nych, prawnych i innych podmiotach, doradztwo handlowe 
oraz pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, 
doradztwo konsultantów specjalizujących się w kojarzeniu 
nabywców określonych towarów i usług z oferentami tych 
towarów lub usług, usługi w zakresie baz danych, w szcze-
gólności wyszukiwanie informacji w komputerowych ba-
zach danych, usługi w zakresie telefonicznego udzielania 
informacji, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, skomputeryzowane zarządzanie 
danymi, komputerowe zarządzanie plikami, 42 usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, tworzenie, projektowanie, 
utrzymywanie i hosting stron internetowych, administrowa-
nie i zarządzanie stronami internetowymi, aktualizowanie 
i kompilacja stron internetowych, usługi utrzymywania stron 
internetowych, doradztwo w projektowaniu stron interneto-
wych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom 
trzecim, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, planowanie, pro-
jektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz 
osób trzecich, pisanie na zamówienie programów kompu-
terowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron inter-
netowych, usługi hostingowe, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi oprogramowania do tworzenia chmury i zarzą-
dzania nią jako usługi [SaaS], usługi doradcze w zakresie gro-
madzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania 
danych w chmurze lub innych usługach sieciowych, usługi 
doradcze w zakresie technologii przetwarzania w chmurze 
lub innych usługach sieciowych, usługi udostępniania ma-
szyn wirtualnych, usługi wsparcia technicznego dotyczące 
zarządzania komputerową lub programową infrastrukturą 
zdalną, usługi monitorowania, administracji i zarządzania sys-
temami informatycznymi, usługi monitorowania, administra-
cji i zarządzania aplikacjami w chmurze lub innych usługach 
sieciowych, usługi tworzenia aplikacji internetowych, usługi 
gromadzenia, przechowywania i archiwizacji danych, usługi 
przetwarzania danych w chmurze, usługi przetwarzania da-
nych w usługach sieciowych, usługi centrów danych, usługi 
odzyskiwania danych, usługi zarządzania bazą danych, usługi 
projektowania, budowy i utrzymania sieci komputerowych, 
usługi zarządzania bezpieczeństwem w sieciach kompute-
rowych, projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzę-
tu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń 
do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
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oprogramowania, sieci komputerowych, programowanie 
komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
komputerów i innego sprzętu przetwarzającego dane, tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, archiwizacja 
elektronicznych baz danych, usługi w zakresie utrzymania 
komputerowych baz danych, informacja o powyższych 
usługach.

(210) 509718 (220) 2020 02 03
(731) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WÓDKA POLANA
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, wódka, napoje alkoho-
lowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji napojów alko-
holowych, wódki, wyrobów spirytusowych, 43 usługi restau-
racyjne, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hiszpańskich, usłu-
gi restauracji japońskich, usługi restauracji washoku, usługi 
restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usłu-
gi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji sprze-
dających sushi, restauracje samoobsługowe, usługi barów 
i restauracji, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach 
restauracyjnych, usługi w zakresie restauracji [brasserie], re-
stauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, usługi restauracji z daniami 
ramen, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem.

(210) 509753 (220) 2020 02 03
(731) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLANA
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, wódka, napoje alkoho-
lowe, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji napojów alko-
holowych, wódki, wyrobów spirytusowych, 43 usługi restau-
racyjne, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem, 
restauracje dla turystów, usługi restauracji hiszpańskich, usłu-
gi restauracji japońskich, usługi restauracji washoku, usługi 
restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usłu-
gi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji sprze-
dających sushi, restauracje samoobsługowe, usługi barów 
i restauracji, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach 
restauracyjnych, usługi w zakresie restauracji [brasserie], re-
stauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, usługi restauracji z daniami 
ramen, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem.

(210) 509778 (220) 2020 02 06
(731) PACZEŚNIAK-SŁOTA ALICJA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄSKIE SMYKI
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, płyty kompaktowe z mu-
zyką, 41 widowiska muzyczne, usługi w zakresie edukacji 
muzycznej, występy muzyczne na żywo, koncerty muzycz-
ne, nauczanie muzyki.

(210) 509809 (220) 2020 02 04
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 WEB

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, w szczególności wynajmowanie 
miejsc i powierzchni na cele reklamowe, promocja, agencje 
informacji handlowej, usługi w zakresie działalności informa-
cyjnej dotyczącej udostępniania danych o osobach fizycz-
nych, prawnych i innych podmiotach, doradztwo handlowe 
oraz pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, 
doradztwo konsultantów specjalizujących się w kojarzeniu 
nabywców określonych towarów i usług z oferentami tych 
towarów lub usług, usługi w zakresie baz danych, w szcze-
gólności wyszukiwanie informacji w komputerowych ba-
zach danych, usługi w zakresie telefonicznego udzielania 
informacji, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, skomputeryzowane zarządzanie 
danymi, komputerowe zarządzanie plikami, 42 usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, tworzenie, projektowanie, 
utrzymywanie i hosting stron internetowych, administrowa-
nie i zarządzanie stronami internetowymi, aktualizowanie 
i kompilacja stron internetowych, usługi utrzymywania stron 
internetowych, doradztwo w projektowaniu stron interneto-
wych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom 
trzecim, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, planowanie, pro-
jektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz 
osób trzecich, pisanie na zamówienie programów kompu-
terowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron inter-
netowych, usługi hostingowe, oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], usługi oprogramowania do tworzenia chmury i zarzą-
dzania nią jako usługi [SaaS], usługi doradcze w zakresie gro-
madzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania 
danych w chmurze lub innych usługach sieciowych, usługi 
doradcze w zakresie technologii przetwarzania w chmurze 
lub innych usługach sieciowych, usługi udostępniania ma-
szyn wirtualnych, usługi wsparcia technicznego dotyczące 
zarządzania komputerową lub programową infrastrukturą 
zdalną, usługi monitorowania, administracji i zarządzania sys-
temami informatycznymi, usługi monitorowania, administra-
cji i zarządzania aplikacjami w chmurze lub innych usługach 
sieciowych, usługi tworzenia aplikacji internetowych, usługi 
gromadzenia, przechowywania i archiwizacji danych, usługi 
przetwarzania danych w chmurze, usługi przetwarzania da-
nych w usługach sieciowych, usługi centrów danych, usługi 
odzyskiwania danych, usługi zarządzania bazą danych, usługi 
projektowania, budowy i utrzymania sieci komputerowych, 
usługi zarządzania bezpieczeństwem w sieciach kompute-
rowych, projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzę-
tu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń 
do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
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oprogramowania, sieci komputerowych, programowanie 
komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie 
komputerów i innego sprzętu przetwarzającego dane, tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, archiwizacja 
elektronicznych baz danych, usługi w zakresie utrzymania 
komputerowych baz danych, informacja o powyższych 
usługach.

(210) 509855 (220) 2020 02 04
(731) STOCKI BOGDAN GABRIEL TECHNICAL CONSULTING, 

Nowa Bukówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) resinplast

(531) 26.05.01, 26.05.18, 26.05.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 żywice epoksydowe, żywice poliuretano-
we, nieprzetworzone żywice sztuczne i syntetyczne, środki 
utwardzające, środki do utwardzania żywic, żywice sztuczne 
w stanie surowym, żywice akrylowe w stanie surowym, żywi-
ce alkidowe, żywice syntetyczne w stanie surowym, rozpusz-
czalniki, dodatki chemiczne stosowane do wylewania posa-
dzek, 2 powłoki, powłoki z żywic epoksydowych, powłoki 
żywiczne, surowe żywice naturalne, powłoki przezroczyste 
stosowane jako farby, 17 żywica syntetyczna w stanie suro-
wym lub półobrobionym, materiały syntetyczne i kompozy-
towe wykonane z kompozytów na bazie żywic, półprodukty 
żywic sztucznych, półprodukty żywic syntetycznych, mate-
riały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń.

(210) 509909 (220) 2020 02 11
(731) KWIESIELEWICZ ARKADIUSZ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LOG TEAM

(531) 06.01.01, 06.01.02, 10.01.05, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy, obuwie, 28 artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 509917 (220) 2020 02 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pregna Therapy

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycz-
nych, żywność dietetyczna do celów medycznych, prepa-
raty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze 
do celów medycznych, preparaty witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, 
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów me-
dycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty 
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 509923 (220) 2020 02 06
(731) RYCHTER SEBASTIAN BAR, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUŁA

(531) 08.01.03, 08.01.07, 08.07.10, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack - bary).

(210) 509932 (220) 2020 02 06
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jęczmienioff
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, ae-
rozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, 
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kom-
presy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne 
do celów medycznych, suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, żywność do celów medycz-
nych, zioła do celów medycznych.

(210) 509945 (220) 2020 02 06
(731) SLAVIC DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAVIC DIVISION

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
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(210) 509977 (220) 2020 02 07
(731) TRIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNIOR ACADEMY

(531) 02.05.01, 02.05.05, 04.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
43 opieka nad dziećmi w klubach malucha, żłobki dla dzieci.

(210) 509986 (220) 2020 02 12
(731) TEMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la belle

(531) 17.02.02, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bluzki, bluzy dresowe, koszule, podkoszul-
ki, spodnie, spódnice, swetry, kamizelki, getry, legginsy, 
płaszcze.

(210) 509989 (220) 2020 02 13
(731) HAJDO-PIÓREK SABINA, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rêver KIDS

(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy, obuwie, bielizna.

(210) 510001 (220) 2020 02 10
(731) MARCIN BIELECKI-WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ 

KERPRO, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) [podo]help

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 materiały opatrunkowe, medyczne, prepa-
raty i artykuły medyczne, opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe, plastry i aplikatory, materiały i artykuły po-
dologiczne: wkładki, separatory do palców, odciążenia, 
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, medyczne 
aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, podkładki odciążające pod palce 
u stóp [ortopedyczne], wkładki do palców u stóp do obuwia 
[ortopedyczne], wkładki nastawiające do palców u stóp [or-
topedyczne], ortopedyczne separatory do palców u stóp, 
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, marketing, produkcja fil-
mów reklamowych, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów 
i usług, w tym z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo - ozdobnym, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep 
internetowy), tj.: artykułów ortopedycznych i podologicz-
nych, w tym podeszw, wkładek, przyrządów, podkładek od-
ciążających, wkładek nastawiających, separatorów, obuwia 
ortopedycznego, aparatur do celów medycznych, aparatur 
do masażu, przyrządów do fizjoterapii, przyrządów i urzą-
dzeń do ćwiczeń i gimnastyki leczniczej, podoskopów, ko-
smetyków, preparatów i artykułów medycznych, przyborów 
do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, narzędzi ręcznych 
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, 
przyborów do pedicure, usług medycznych, usług w zakre-
sie higieny i urody dla ludzi, odzieży, obuwia, artykułów pi-
śmiennych i biurowych, książek, katalogów, plakatów.

(210) 510091 (220) 2020 02 11
(731) KRASNOWSKA INGRID BETA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MERRET MUS
(510), (511) 33 wina, wino winogronowe, winogronowe wino 
musujące, wina wzmacniane, czerwone wino, białe wino, wina 
grzane, wino musujące, wino kuchenne, wino truskawkowe, 
wina stołowe, słodkie wina, wino owocowe, wina różowe, wino 
amontillado, wina deserowe, wina alkoholowe, wino jeżyno-
we, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych, poncz 
z wina, żółte wino ryżowe, musujące wina czerwone, musujące 
białe wina, wina naturalnie musujące, owocowe wino musu-
jące, napoje zawierające wino, napoje na bazie wina, aperitify 
na bazie wina, wina o obniżonej zawartości alkoholu, gotowe 
koktajle na bazie wina, wina o chronionej nazwie pochodzenia, 
napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alkoho-
lowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, alko-
hole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, 
napoje alkoholowe niskoprocentowe, aperitify, koktajle, likiery, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholo-
wymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoho-
lowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z winem, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z winem.
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(210) 510117 (220) 2020 02 12
(731) LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 DRIVER

(531) 26.04.04, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, dyski magnetyczne, wszystkie po-
wyższe za wyjątkiem towarów odnoszących się do dru-
kowania i/lub systemów drukujących, oprogramowanie 
i programy komputerowe, aplikacje mobilne i internetowe, 
aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do pobrania, 
aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elektronicz-
ne, prezentacje multimedialne, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, urządzenia do przetwarzania 
informacji, aplikacje komputerowe do sterowania automa-
tycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe 
do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, 
aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do po-
jazdów, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli 
parkowania samochodów, aplikacje komputerowe nawigacji 
audio-wideo do samochodu, pobieralne aplikacje na tele-
fony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne apli-
kacje na telefony komputerowe do zarządzania informacja-
mi, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji 
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami 
i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe 
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multime-
dialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, 
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 39 krajowy 
i międzynarodowy transport drogowy, lotniczy i morski, lo-
gistyka transportu, spedycja morska, lotnicza, drogowa, ko-
lejowa, usługi w zakresie dostarczania towarów, dostarczania 
paczek, przesyłek oraz korespondencji, fracht oraz pośred-
nictwo frachtowe magazynowanie, dystrybucja towarów, 
konfekcjonowanie, pakowanie towarów, składowanie, met-
kowanie do celów transportu, wynajmowanie magazynów, 
wypożyczanie pojazdów, rozładunek, usługi w zakresie prze-
syłania i dystrybucji paliw, usługi stacji paliw: magazynowa-
nie, konfekcjonowanie paliw stałych, ciekłych i gazowych, 
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich 
poprzez aplikację on-line, organizacja transportu osobowe-
go na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, usługi 
informacyjne w powyższym zakresie, 42 badania oraz usługi 
naukowe i techniczne, ich projektowanie i doradztwo, anali-
zy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie oprogramowania, doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi 
w zakresie opracowywania oprogramowań komputerowych 
na potrzeby wykorzystania Internetu, intranetu i sieci, pro-
jektowanie oprogramowania systemowego, projektowanie 
oprogramowania do smartfonów, instalowanie, aktualizacja 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, analizy 
systemów komputerowych, hosting aplikacji mobilnych, 

opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie testowania systemów 
aplikacyjnych, instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, badania techniczne pojazdów, diagnostyka po-
jazdów, usługi związane z prowadzeniem (hosting) portali 
komunikacyjnych oraz internetowych portali informacyj-
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi.

(210) 510157 (220) 2020 02 12
(731) CENTRUM UBEZPIECZEŃ WOLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CU CENTRUM UBEZPIECZEŃ WOLSKA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń 
majątkowych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, informacje w sprawach ubezpie-
czeń, usługi finansowe, usługi sejfów depozytowych, usługi 
bankowe, obsługa czeków podróżnych, prowadzenie agen-
cji kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, 
wymiana walut, factoring, leasing.

(210) 510176 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Termo Organika GT
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice pół-przetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510179 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GT Termonium
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 



Nr  ZT17/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510181 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GTTermonium
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 ży-
wice naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, 
tynki wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntu-
jące w postaci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki 
akrylowe w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelnia-
jące, w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izo-
lacyjne, taśmy i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, 
substancje izolacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 
przemysłowe powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne da-
chów, pianki izolacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna 
izolacyjne, wełna mineralna, żywice półprzetworzone, tynki 
izolacyjne, taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczel-
niające niemetalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, 
zaprawy budowlane, membrany do pokryć dachowych.

(210) 510182 (220) 2020 02 14
(731) SERWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S

(531) 19.03.03, 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 16 opakowania z tektury, z papieru, z tworzyw 
sztucznych, opakowania z nadrukiem, etykiety, plansze, sto-
jaki reklamowe, kalendarze, książki, foldery, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, obwoluty, koperty, pudełka karto-
nowe i z papieru, torby do pakowania z papieru i z tworzyw 
sztucznych.

(210) 510183 (220) 2020 02 14
(731) SERWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZILNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Goleniów

(540) (znak słowny)
(540) SERWACH
(510), (511) 16 opakowania z tektury, z papieru, z tworzyw 
sztucznych, opakowania z nadrukiem, etykiety, plansze, sto-
jaki reklamowe, kalendarze, książki, foldery, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, obwoluty, koperty, pudełka karto-
nowe i z papieru, torby do pakowania z papieru i z tworzyw 
sztucznych.

(210) 510184 (220) 2020 02 14
(731) SERWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZILNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Goleniów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SERWACH

(531) 19.03.03, 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 16 opakowania z tektury, z papieru, z tworzyw 
sztucznych, opakowania z nadrukiem, etykiety, plansze, sto-
jaki reklamowe, kalendarze, książki, foldery, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, obwoluty, koperty, pudełka karto-
nowe i z papieru, torby do pakowania z papieru i z tworzyw 
sztucznych.

(210) 510185 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GT One
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510187 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GTOne
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
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wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510188 (220) 2020 02 17
(731) ZAJĄC SEBASTIAN YIVO, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) YIVO
(510), (511) 9 nauszniki do słuchawek, futerały na słuchawki, 
papierowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, pokrowce 
na słuchawki telefoniczne, słuchawki, słuchawki bezprzewo-
dowe, słuchawki bezprzewodowe do tabletów, słuchawki 
do aparatów telefonicznych, słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchaw-
ki dokanałowe, słuchawki douszne, słuchawki [douszne], 
słuchawki douszne do telefonów komórkowych, słuchawki 
muzyczne, słuchawki stereofoniczne, słuchawki osobiste 
do urządzeń do transmisji dźwięku, słuchawki telefoniczne, 
słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki z reduk-
cją hałasu, słuchawki [zakładane na głowę], 10 urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, aparatura do zabiegów fizjotera-
peutycznych, 28 artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 510189 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GT Silver
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510191 (220) 2020 02 14
(731) ALTECOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVO.

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury fi-
zycznej, edukacja w zakresie zdrowego żywienia, nauka 
gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów sportowych w tym zajęć 
wyjazdowych, usługi trenera osobistego, prowadzenie zajęć 
fitness, pływalnie, 43 bary przekąskowe, bary sałatkowe, cen-
tra opieki nad dziećmi, kafeterie, koktajbary, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
przygotowywanie posiłków i napojów, 44 analiza kosme-
tyczna, aromaterapia, depilacja woskiem, doradztwo doty-
czące kosmetyków, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, elektroliza kosmetyczna, gabinety pielęgnacji skóry, 
informacje dotyczące masażu, kosmetyczny zabieg lasero-
wy skóry, manicure, masaż, masaż tajski, masaże, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, obsługa obiektów i sprzętu saun, 
pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, salony piękności, solaria, 
terapia ajurwedyjska, zabiegi depilacyjne, usługi woskowania 
ciała ludzkiego, usługi zabiegów na cellulit, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji skóry 
głowy, usługi w zakresie makijażu, usługi trwałego podkręca-
nia rzęs, usługi solarium, usługi terapii mikro-igłowej, usługi 
saun, usługi pielęgnacji paznokci, usługi przedłużania rzęs, 
usługi pedicure, usługi mikrodermabrazji, usługi masażu 
stóp, usługi kształtowania brwi.

(210) 510195 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GTSilver
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510196 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GT Gold
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
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i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510199 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GTGold
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgo-
cią [inne niż farby], surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510200 (220) 2020 02 14
(731) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN -  

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Potato Poland

(531) 05.03.13, 05.09.03, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.13, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, organizacja targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, 41 organizacja szkoleń, organizacja i przeprowa-
dzanie imprez szkoleniowych, organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych.

(210) 510202 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GT Green
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wil-
gocią inne niż farby, surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510206 (220) 2020 02 17
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GTGreen
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wil-
gocią inne niż farby, surowe żywice sztuczne i syntetyczne, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje 
do wykańczania i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice 
naturalne w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki 
wapienne, mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w po-
staci farb, zaprawy farbiarskie, ochronne powłoki akrylowe 
w formie farb, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, w tym: 
styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, taśmy 
i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substancje izo-
lacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemysłowe 
powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pianki izo-
lacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, wełna 
mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, taśmy, 
paski i błony klejące, membrany uszczelniające niemetalowe, 
19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy budowlane, 
membrany do pokryć dachowych.

(210) 510245 (220) 2020 02 18
(731) Jost Chemical Co., St. Louis, US
(540) (znak słowny)
(540) JOST CHEMICAL
(510), (511) 1 specjalistyczne środki chemiczne wykorzy-
stywane w procesie wytwarzania produktów farmaceu-
tycznych i dentystycznych, specjalistyczne środki chemicz-
ne wykorzystywane w procesie wytwarzania suplementów 
diety oraz suplementów odżywczych do spożycia przez 
ludzi, specjalistyczne środki chemiczne wykorzystywane 
do produkcji elektrycznych układów scalonych i chipów, 
specjalistyczne środki chemiczne wykorzystywane w prze-
myśle elektronicznym i elektrotechnicznym, specjalistycz-
ne środki chemiczne wykorzystywane jako laboratoryjne 
odczynniki chemiczne do celów naukowych i medycznych, 
składniki i materiały chemiczne do celów naukowych, sub-
stancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce na-
turalne.
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(210) 510248 (220) 2020 02 18
(731) Jost Chemical Co., St. Louis, US
(540) (znak słowny)
(540) JOSTCOTE
(510), (511) 1 substancje chemiczne w postaci granulo-
wanej powlekane materiałem ochronnym przeznaczone 
do dalszego przetwarzania w procesie produkcji produk-
tów farmaceutycznych i dentystycznych oraz produkcji su-
plementów diety i suplementów odżywczych do spożycia 
przez ludzi, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, środki chemiczne stosowane w przemy-
śle farmaceutycznym oraz do użytku w produkcji środków 
farmaceutycznych, mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, preparaty oraz 
substancje chemiczne do stosowania w przemyśle spożyw-
czym oraz jako składniki produktów spożywczych.

(210) 510276 (220) 2020 02 18
(731) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) MeDiSH
(510), (511) 42 badania i analizy naukowe, badania naukowe, 
badania naukowe do celów medycznych.

(210) 510343 (220) 2020 02 19
(731) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(540) (znak słowny)
(540) kinderplay
(510), (511) 12 budki do wózków dziecięcych, foteliki bez-
pieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], rowery, pokrycia 
wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spa-
cerowych, składane wózki dziecięce, wózki dziecięce, wóz-
ki dziecięce wyposażone w nosidełka, budki do wózków 
dziecięcych spacerowych, wózki na kółkach dla dzieci, 
wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki do użyt-
ku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, 20 chodziki 
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, maty do kojców dziecięcych, 
maty do przewijania niemowląt, meble, przewijaki, przewi-
jaki montowane do ściany, pudełka drewniane lub z two-
rzyw sztucznych, regały [meble], wysokie krzesła dla dzieci, 
łóżeczka dla małych dzieci, meble szkolne, półki meblowe, 
krzesła, kojce, elektryczne kołyski dla niemowląt, kołyski 
bujane, przenośne kołyski, łóżeczka dla dzieci, dopasowa-
ne osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, bezpieczne 
łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżeczko 
koszyk dla noworodków, przenośne łóżeczka koszyki dla 
noworodków, przenośne pulpity do pisania [meble], pulpity 
[biurka] do pracy w pozycji stojącej, pulpity do książek [me-
ble], pulpity do pisania, pulpity do pracy w pozycji stojącej, 
pulpity [meble], 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, ar-
tykuły i sprzęt sportowy, bańki mydlane [zabawki], baseny 
kąpielowe [zabawki], butelki do karmienia lalek, deskorolki, 
domki dla lalek, gry, gry planszowe, grzechotki, hulajnogi 
[zabawki], huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów 
[zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], karty do gry, ko-
nie na biegunach [zabawki], kukiełki, lalki, latawce, łóżka dla 
lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, marionetki, misie 
pluszowe, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [arty-
kuły sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów 
oświetleniowych i słodyczy], piłki do gier, pistolety [zabaw-
ki], pluszowe zabawki, płetwy do pływania, pneumatycz-
ne pistolety [zabawki], pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, 
puzzle, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice 

do gier, rękawki do pływania, rzutki, strzałki [gra], sanki [ar-
tykuły sportowe], stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa sto-
łowego, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, trampoliny, 
ubranka dla lalek, zabawki, papierowe czapeczki na przy-
jęcia, szybowce [modele przeskalowane], zabawki zdalnie 
sterowane, pojazdy sterowane radiowo [zabawki], śmieszne 
gadżety [atrapy], nadmuchiwane zabawki do kąpieli, spodki 
do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], sanki [zabawki], wrotki 
[zabawki], dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, modele 
samochodów do zabawy, zabawkowe modele samocho-
dów do składania, modele pojazdów w zmniejszonej skali, 
przyrządy gimnastyczne, wózki dla lalek, wózki do zabawy, 
wózki spacerowe do zabawy, zabawki mechaniczne do ko-
łysek [dla niemowląt], łóżeczka dla lalek, zabawki do zawie-
szania w łóżeczkach dziecięcych, karty do gry, żetony do gry, 
kości do gry, kule do gry, kule do gry w kręgle, kule [gry], gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
karty do gry do wykonywania sztuczek magicznych, karty 
do gry i gry w karty, karty na wymianę [gry karciane], kosze 
do gry w koszykówkę, krążki do gry w hokeja, kubki na kości 
do gry, kule do gry w bocce, kulki wypełnione farbą do gry 
w paintball, kulki wypełnione farbą do gry w paintball [poci-
ski], lotki do gry rakietkami hagoita, lotki [gry], łyżwy do gry 
w hokeja na lodzie, małe piłki do gry w piłkę nożną, markery 
do gry w paintball, miniaturki do gry, pierścienie do rzucania 
[gry], piłki do gry, podręczne konsole do gry, przenośne gry 
i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przenośne 
[podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne [podręcz-
ne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry kompu-
terowe, przenośne [podręczne] gry typu flippery, przeno-
śne [podręczne] gry z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, 
przyrządy do tasowania kart do gry, pudełka na karty do gry, 
rękawice dla chwytaczy do gry w baseball, rękawice do gry 
w kręgle, rękawice do gry w piłkę nożną, rękawice do gry 
w piłkę ręczną, rękawice do gry w softball, rzut podkową 
[gry], siatki do bramek do gry w piłkę nożną, shafty do rzutek 
(do gry w darta), siatki do gry w piłkę, słupki do gry w siat-
kówkę, sprzęt do gry w bilard, sprzęt do gry w bilarda, sprzęt 
do gry w piłkę siatkową, stołowe gry w koszykówkę, szachy 
[gry], szafki na tarcze do gry w strzałki, tarcze do gry w rzutki, 
zabawki i gry dla zwierząt domowych, zestawy do gry plan-
szowej młynek, zestawy do gry w kręgle [skittles], zestawy 
zabawek budowlanych [gry], żetony i kostki do gry [wypo-
sażenie do gier], antenki do siatek do gry w siatkówkę, au-
tomaty do gry, balony do gry, bile ponumerowane do gry 
w bilard, bramki do gry w bandy, chińskie warcaby [gry], 
dętki do piłek do gry, drewniane figury do gry shogi (koma), 
edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne 
dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, elektroniczne gry 
w rzutki, etui na rzutki do gry w darta, gry akcji zręcznościo-
we, gry automatyczne, balony do gry, gry elektroniczne, gry 
elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie 
z odbiornikami telewizyjnymi, gry fabularne, gry karciane, 
gry - łamigłówki, gry-łamigłówki logiczne, gry mechaniczne, 
gry memory [gry pamięciowe], gry muzyczne, gry nadmu-
chiwane do basenów, gry polegające na budowaniu, gry 
polegające na rzucaniu obręczy [pierścieni], gry polegające 
na rzucaniu workami, gry polegające na rzucaniu pierścieni 
na słupek, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicz-
nymi, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewi-
zyjnymi, gry quizowe, gry sportowe, gry towarzyskie, gry 
towarzyskie na przyjęcia, gry typu pinball, gry w kości, gry 
w kule [boule], gry uruchamiane monetą, gry w hokeja, gry 
wojenne z użyciem figurek żołnierzy, gry z obręczami, gry 
z piłeczką i paletką [paddleball], gry z samochodami wyści-
gowymi, gry z tarczami strzelniczymi.
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(210) 510344 (220) 2020 02 19
(731) A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wschowa
(540) (znak słowny)
(540) kindersafety
(510), (511) 12 budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci [do pojazdów], rowery, pokrycia wózków 
dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, skła-
dane wózki dziecięce, wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposa-
żone w nosidełka, ręczne wózki, pokrowce na wózki dziecięce, 
budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki na kółkach 
dla dzieci, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wózki-
-wagoniki do przewożenia dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla 
niemowląt do użytku w pojazdach, foteliki bezpieczeństwa dla 
niemowląt i dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do prze-
nośnych łóżeczek dla niemowląt do użytku w pojazdach, wó-
zek dla niemowląt z usuwalnymi wspornikami, wózki do użytku 
z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, 20 chodziki dla dzieci, 
łóżeczka dziecięce, maty do kojców dziecięcych, maty do prze-
wijania niemowląt, meble, przewijaki, przewijaki montowane 
do ściany, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, regały 
[meble], wysokie krzesła dla dzieci, łóżeczka dla małych dzieci, 
meble szkolne, półki meblowe, krzesła, elektryczne kołyski dla 
niemowląt, kosze dla niemowląt, kosze do spania dla niemow-
ląt, krzesełka dla niemowląt, krzesełka kąpielowe dla niemowląt, 
meble dla niemowląt, meble do przewijania niemowląt, po-
duszki do karmienia niemowląt, poduszki [inne niż do użytku 
medycznego] do podpierania niemowląt w trakcie badania, 
poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki 
zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pościel do łóżeczek 
niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], przenośne łóżka 
dla niemowląt, przewijaki dla niemowląt, siedzenia przystoso-
wane do niemowląt, stoliki do przewijania niemowląt, torby-
-nosidełka niemowlęce, wałki dla niemowląt, zagłówki dla nie-
mowląt, zagłówki - poduszki dla niemowląt [podpórki], bramki 
zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt 
domowych [meble], 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, ar-
tykuły i sprzęt sportowy, bańki mydlane [zabawki], baseny ką-
pielowe [zabawki], butelki do karmienia lalek, deskorolki, domki 
dla lalek, gry, gry planszowe, grzechotki, hulajnogi [zabawki], 
huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapi-
szony wybuchowe [zabawki], karty do gry, konie na biegunach 
[zabawki], kukiełki, lalki, latawce, łóżka dla lalek, łuki do strzela-
nia, łyżworolki, łyżwy, marionetki, misie pluszowe, nagolenniki 
[artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ozdoby 
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody-
czy], piłki do gier, pistolety [zabawki], pluszowe zabawki, płe-
twy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], pojazdy 
[zabawki], pokoiki dla lalek, puzzle, rękawice baseballowe, ręka-
wice bokserskie, rękawice do gier, rękawki do pływania, rzutki, 
strzałki [gra], sanki [artykuły sportowe], stoły do piłkarzyków, sto-
ły do tenisa stołowego, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, 
trampoliny, ubranka dla lalek, zabawki, papierowe czapeczki 
na przyjęcia, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], szy-
bowce [modele przeskalowane], modele samochodów do za-
bawy, zabawki zdalnie sterowane, pojazdy sterowane radiowo 
[zabawki], śmieszne gadżety [atrapy], nadmuchiwane zabawki 
do kąpieli, spodki do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], sanki [za-
bawki], wrotki [zabawki], wózki dla lalek, wózki do zabawy, wózki 
na torby golfowe, wózki spacerowe do zabawy, maty do zaba-
wy z zabawkami dla niemowląt, huśtawki dla niemowląt, maty 
do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, maty z zabaw-
kami dla niemowląt, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, 
zabawki dla niemowląt, zabawki mechaniczne do kołysek [dla 
niemowląt], zabawki rozwojowe dla niemowląt.

(210) 510368 (220) 2020 02 20
(731) INSTYTUT ALLERHANDA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) INSO
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizo-
wanie seminariów i konferencji, usługi w zakresie konferencji, 
usługi edukacyjne i instruktażowe, nauczanie i szkolenia, or-
ganizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organi-
zacja webinariów, doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, usługi wydawnicze i reporterskie, publikacja 
prac naukowych, publikowanie naukowych czasopism infor-
macyjnych.

(210) 510369 (220) 2020 02 20
(731) INSTYTUT ALLERHANDA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FINREG
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie 
seminariów i konferencji, usługi w zakresie konferencji, usługi 
edukacyjne i instruktażowe, nauczanie i szkolenia, organizowa-
nie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizacja webi-
nariów, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
usługi wydawnicze i reporterskie, publikacja prac naukowych, 
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych.

(210) 510445 (220) 2020 02 23
(731) PŁOSKI PAWEŁ ELMO-GRUPA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIBRO SHAPE
(510), (511) 28 artykuły sportowe, przyrządy i urządzenia 
treningowe do ćwiczeń.

(210) 510460 (220) 2020 02 21
 (310) 41024 (320) 2020 01 30 (330) AD
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, CH
(540) (znak słowny)
(540) RESPONSIVE DRAW
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych, urządzeń do palenia, tytoń 
surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym cygara, pa-
pierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fa-
jek, tytoń do żucia, tabaka, kretek -papierosy ziołowe, snus- ty-
toń do stosowania doustnego, substytuty tytoniu nie do celów 
medycznych, artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papie-
rosowe, filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papiero-
śnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania 
papierosów, zapalniczki, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części 
do nich służące do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu 
uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, 
ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach 
elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy 
elektroniczne, papierosy elektroniczne jako zamiennik tradycyj-
nych papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aero-
zolu zawierającego nikotynę, ustne waporyzatory dla palaczy 
do produktów tytoniowych i substytutów tytoniu, przybory 
dla palących do elektronicznych papierosów, części i akcesoria 
do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, urządze-
nia do gaszenia rozgrzanych papierosów i cygar, jak również 
rozgrzanych pałeczek tytoniowych, elektroniczne etui na pa-
pierosy do wielokrotnego ładowania.
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(210) 510481 (220) 2020 02 21
(731) ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, 

WÓJCIK, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UV ULTRA VIOL

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i przyrządy elektroniczne 
i elektrotechniczne oraz do transformacji, rejestracji i od-
twarzania obrazu i dźwięku, instalacje elektryczne, progra-
matory, liczniki, przyrządy pomiarowe, kontrolne, ratowni-
cze, 10 aparaty i urządzenia medyczne, negatoskopy, lampy 
do celów medycznych, urządzenia do fototerapii, lampy 
przeciwdepresyjne, lampy chirurgiczne, lampy do celów 
medycznych, lampy do badań lekarskich, lampy ultra-
fioletowe do celów medycznych, lampy rentgenowskie 
do celów medycznych, lampy na podczerwień do celów 
leczniczych, lampy UV do stosowania w medycynie, lampy 
na podczerwień do celów medycznych, lampy do nagrze-
wania do użytku medycznego, instrumenty medyczne, 
wentylatory medyczne, elektromagnetyczne urządzenia 
medyczne, medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne 
urządzenia rentgenowskie, laparoskopy medyczne i chirur-
giczne, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, 
urządzenia do obrazowania medycznego, skanery do dia-
gnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki medycznej, 
przyrządy laserowe do użytku medycznego, aparatura ana-
lityczna do celów medycznych, skanery optyczne do ba-
dań medycznych, urządzenia na podczerwień do celów 
leczniczych, urządzenia do fototerapii, 11 lampy bakterio-
bójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, 
lampy stosowane w gabinetach kosmetycznych, lampy 
oświetleniowe, lampy luminescencyjne, instalacje i urzą-
dzenia do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji do użytku 
medycznego, urządzenia do dezynfekcji i odkażania, lampy 
laboratoryjne, sterylizatory do instrumentów medycznych, 
sterylizatory do celów medycznych, sterylizatory powie-
trza, sterylizatory parowe i ultrafioletowe, sterylizatory 
do instrumentów dentystycznych, sterylizatory do narzę-
dzi i przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do użytku 
laboratoryjnego, sterylizatory parowe do celów medycz-
nych i do użytku laboratoryjnego, oświetlenie sztuczne 
o parametrach światła słonecznego, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej urządzeń medycznych, sprzętu me-
dycznego, urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych, 
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo dotyczą-
ce organizowania działalności gospodarczej, doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą i handlową, 
doradztwo w zakresie organizowania działalności gospo-
darczej i administrowania działalnością gospodarczą, orga-
nizacja działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą i handlową, administro-
wanie sprzedażą, reklama, usługi pośrednictwa w zakresie 
zawierania transakcji handlowych, pokazy towarów.

(210) 510482 (220) 2020 02 21
(731) ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, 

WÓJCIK, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) fotovita

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 aparaty i urządzenia medyczne, negatoskopy, 
lampy do celów medycznych, urządzenia do fototerapii, lam-
py przeciwdepresyjne, lampy chirurgiczne, lampy do celów 
medycznych, lampy do badań lekarskich, lampy ultrafioleto-
we do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów 
medycznych, lampy na podczerwień do celów leczniczych, 
lampy UV do stosowania w medycynie, lampy na pod-
czerwień do celów medycznych, lampy do nagrzewania 
do użytku medycznego, instrumenty medyczne, wentyla-
tory medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, 
medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia 
rentgenowskie, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, me-
dyczne urządzenia emitujące promieniowanie, urządzenia 
do obrazowania medycznego, skanery do diagnostyki me-
dycznej, narzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy la-
serowe do użytku medycznego, aparatura analityczna do ce-
lów medycznych, skanery optyczne do badań medycznych, 
urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, urządze-
nia do fototerapii, 11 lampy bakteriobójcze do oczyszcza-
nia powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy stosowane 
w gabinetach kosmetycznych, lampy oświetleniowe, lampy 
luminescencyjne, instalacje i urządzenia do sterylizacji, urzą-
dzenia do sterylizacji do użytku medycznego, urządzenia 
do dezynfekcji i odkażania, lampy laboratoryjne, steryliza-
tory do instrumentów medycznych, sterylizatory do celów 
medycznych, sterylizatory powietrza, sterylizatory parowe 
i ultrafioletowe, sterylizatory do instrumentów dentystycz-
nych, sterylizatory do narzędzi i przyrządów chirurgicznych, 
sterylizatory do użytku laboratoryjnego, sterylizatory parowe 
do celów medycznych i do użytku laboratoryjnego, oświe-
tlenie sztuczne o parametrach światła słonecznego.

(210) 510501 (220) 2020 02 21
(731) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 artykuły spożywcze dla diabetyków, żyw-
ność dla diabetyków, pieczywo dla diabetyków, chleb dla 
diabetyków przystosowany do celów medycznych, substy-
tuty cukru dla diabetyków, słodziki sztuczne dostosowane 
dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, dietetycz-
na żywność dla celów medycznych, produkty dietetyczne 
do celów medycznych, napoje na bazie soków owocowych 
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dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nek-
tary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów 
on-line oraz sprzedaży hurtowej następujących towarów: 
artykuły spożywcze dla diabetyków, żywność dla diabe-
tyków, pieczywo dla diabetyków, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, substytuty cukru dla 
diabetyków, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, 
żywność dla diet medycznych, dietetyczna żywność dla ce-
lów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycz-
nych, napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków 
przystosowane do celów medycznych, nektary owocowe 
dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, usługi im-
portowo-eksportowe, usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, usługi administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzeda-
ży dokonywanych za pomocą Internetu, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi 
zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, reklama, publikacja reklam, usługi marketingowe 
i promocyjne, wynajem przestrzeni reklamowej, w tym on-
-line, marketing handlowy inny niż sprzedaż, zarządzanie ba-
zami danych, informacja o ww. usługach.

(210) 510522 (220) 2020 02 24
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE CARS

(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.03.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako 
inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, 
substancje chemiczne do opon w celu zahamowania wy-
dostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy, 
zapobiegania rdzewienia kół i obręczy oraz konserwacji we-
wnętrznej wykładziny opon, 2 woski antykorozyjne, powłoki, 
uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, 
preparaty zapobiegające matowieniu środki antykorozyjne, 
3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, 
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów 
skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi my-
cia, odświeżania oraz renowacji lakieru samochodów, usługi 
czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(210) 510536 (220) 2020 02 24
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PINGOZAURY
(510), (511) 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotogra-
fie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowy-
wania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przy-
lepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry 
do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk jako 
klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki 
z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne 
niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komik-
sy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, ko-
perty na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, na-
klejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżo-
wy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe 
podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki 
jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biu-
rowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papiero-
we, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów 
i ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyci-
ski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowa-
ne, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, 
ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, 
ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kart-
ki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty 
do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisa-
nia w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki do ołów-
ków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, toreb-
ki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pa-
kowania jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw 
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwie-
rząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki 
do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki 
do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegó-
łów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, 
zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze jako artykuły 
biurowe, zszywki biurowe, 21 dzbanki, dozowniki mydła, do-
niczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki 
do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, 
deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, bu-
telki na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelek-
tryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, 
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, for-
my, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako 
przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czysz-
czące, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szoro-
wania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grze-
bienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze do użytku 
domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze 
na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, ło-
patki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego, 
łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przy-
bory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia 
ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli, mi-
seczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki 
do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczy-
nia, mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelek-
tryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia 
szklane do napojów, ozdoby z porcelany, pojemniki termo-
izolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojem-
niki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchenne-
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go, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów 
tekstylnych, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służą-
ce jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chło-
dzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory ku-
chenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki 
do dań, przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice 
do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domo-
wego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice 
do mycia samochodów, pudełka na herbatę, pucharki 
na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka 
szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa 
stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-
-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, 
spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 
szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce 
do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczo-
teczki do zębów elektryczne, szczotki, tace do użytku domo-
wego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, tale-
rze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termoizola-
cyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, 
wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla 
niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, 
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, 
25 odzież, nakrycia głowy, czapki z daszkiem, obuwie, 28 ar-
tykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki 
do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przy-
mocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry plan-
szowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wy-
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z ob-
ręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski 
sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, de-
skorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony- zabaw-
ki, choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania, 
gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabaw-
ki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako za-
bawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki kapoki do pły-
wania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije golfowe, 
kije hokejowe konstrukcyjne klocki do zabawy, koła do rulet-
ki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów bilar-
dowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery 
do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski za-
bawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek, 
lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda do kijów 
bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, 
misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojaz-
dów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów 
sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, 
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych 
i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływa-
nia, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, 
pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i za-
baw, płetwy do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszo-
we zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne 
pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samo-
chody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki 
jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut pod-
kową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawi-
ce do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, ręka-
wice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie ste-
rowane do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako arty-
kuły sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowa-
ne do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety 
na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyjęcia, śnieg 
sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły 
do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, 

tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci 
jako mobile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny 
jako artykuły sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub 
bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do kry-
kieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, za-
bawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, 
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy 
modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żeto-
ny do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 30 bloki lodu, jo-
gurt mrożony jako lody spożywcze, lody, kostki lodu, sorbety 
jako lody, proszek do sporządzania lodów.

(210) 510582 (220) 2020 02 25
(731) AMBROSZCZYK ROBERT CZAPOBA,  

Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CzapoBA

(531) 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy.

(210) 510584 (220) 2020 02 24
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda Bio Vegan NAIL CARE

(531) 05.11.11, 05.05.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 odżywki do paznokci.

(210) 510586 (220) 2020 02 24
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Total Lifting PPV+
(510), (511) 3 kosmetyki do zabiegów na twarz, 44 zabiegi 
kosmetyczne twarzy.
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(210) 510712 (220) 2020 02 27
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPASTYNA MAX

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, 
artykuły medyczne zawarte w tej klasie, produkty lecznicze, 
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe, środki roz-
kurczowe.

(210) 510729 (220) 2020 02 27
(731) KOSZELA MATEUSZ ROLLO KEBAB, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLLO KEBAB

(531) 01.15.23, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie punktu 
małej gastronomii, restauracja fast food, prowadzenie barów, 
barów szybkiej obsługi, snack-barów, barów sałatkowych, 
barów samoobsługowych, prowadzenie punktu małej ga-
stronomii specjalizującej się w przygotowaniu kebabu, przy-
gotowywanie posiłków i dań na zamówienie, organizowanie 
i obsługa bankietów, przyjęć i imprez okolicznościowych 
w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajmowa-
nie sal na posiedzenia, narady, dostawa posiłków i dań pod 
wskazany adres, catering.

(210) 510733 (220) 2020 02 27
(731) AMTRA - ROMEJKO I SULŻYCKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKARBY KAMBODŻY Premium Quality

(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.07.08, 06.07.25, 06.19.01, 06.19.16, 
26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 35 usługi importu i usługi prowadzenia sprzeda-
ży w zakresie: przypraw, owoców, ryżu, tekstyliów, wyrobów 
z bambusa, wyrobów z kokosów.

(210) 510760 (220) 2020 02 28
(731) OLECH TOMASZ P.P.H. PRYZMAT, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYZMAT

(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 świece, znicze nagrobne, nieelektryczne.

(210) 510776 (220) 2020 03 01
(731) KUBIAK KRZYSZTOF EXERCISE LIBRARY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXERCISE LIBRARY

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 
20.07.01, 20.07.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 26.01.19, 26.01.21, 27.05.01, 21.03.13

(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, udzielanie in-
formacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośred-
nictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji 
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem stro-
ny internetowej on-line.

(210) 510816 (220) 2020 02 28
(731) POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW 

TRZODY CHLEWNEJ POLSUS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW 

TRZODY CHLEWNEJ POLSUS

(531) 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 
26.01.15, 26.01.18, 26.01.19

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, elektroniczne publika-
cje tekstowe i obrazowe utrwalone na nośnikach, publikacje 
w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, czasopisma 
elektroniczne, gazety elektroniczne do pobrania, pobieralne 
broszury elektroniczne, książki audio, książki dźwiękowe, książki 
elektroniczne do pobrania, e-booki, materiały szkoleniowe 
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w formie programu komputerowego, elektroniczne sprawoz-
dania do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania 
audio i wideo, nagrania multimedialne, podcasty, filmy do po-
brania, pliki graficzne do pobrania, utrwalone na nośnikach in-
formacje i dane, zapisane pliki danych, zapisane nośniki dźwię-
ku, tekstu i obrazu, w tym płyty CD i DVD, nośniki dźwięku, tek-
stu i obrazu zapisane w formacie mp3, nośniki dźwięku, tekstu 
i obrazu zapisane w formacie przystosowanym do odtwarzania 
przez komputery i telefony komórkowe, filmy dokumentalne, 
dydaktyczne i szkoleniowe, reportaże, komputerowe bazy da-
nych, oprogramowanie, oprogramowanie multimedialne, inte-
raktywne multimedialne programy komputerowe, 16 publika-
cje i materiały drukowane, publikacje promocyjne, publikacje 
edukacyjne, materiały edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe, 
drukowane materiały ilustracyjne, materiały piśmienne, książki, 
monografie, biuletyny informacyjne, periodyki, czasopisma 
o tematyce ogólnej, czasopisma fachowe, gazety, raporty, prze-
wodniki drukowane, poradniki, katalogi, albumy, raporty, spra-
wozdania, notatniki, notesy, terminarze, kalendarze drukowane, 
almanachy, zakładki do książek, pocztówki i widokówki, kartki 
do korespondencji, ulotki, broszury, druki, karty obrazkowe, kar-
ty okolicznościowe, plany, blankiety, formularze, szablony, pro-
spekty, graficzne odbitki, pieczęcie, naklejki, nalepki, fotografie, 
reprodukcje graficzne, 35 prowadzenie rejestrów i ksiąg zwie-
rząt hodowlanych [dla osób trzecich], pośrednictwo w kontak-
tach handlowych i gospodarczych, usługi w zakresie nawiązy-
wania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organami admi-
nistracji państwowej i samorządowej, izbami przemysłowymi 
i handlowymi, organizacjami rolników, jednostkami naukowo-
-badawczymi oraz innymi organizacjami, instytucjami i pod-
miotami gospodarczymi w tym ubojniami zwierząt i wytwór-
niami pasz, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, zawieranie i negocjowanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, pomoc przy zawieraniu i negocjo-
waniu transakcji handlowych dla osób trzecich, doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą 
i rolną, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej i rol-
nej, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
i rolną, usługi doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów lub świadczenia usług, usługi detalicznej lub hurto-
wej sprzedaży w związku z produktami rolnymi, usługi detalicz-
nej lub hurtowej sprzedaży w związku z żywymi zwierzętami, 
mięsem, wyrobami mięsnymi, usługi detalicznej lub hurtowej 
sprzedaży pasz, dodatków do pasz, zbóż, nasion, usługi detalicz-
nej lub hurtowej sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych, pro-
wadzenie i organizowanie aukcji, notowania cenowe towarów 
i usług, świadczenie usług porównywania cen, reklama towa-
rów i usług sprzedawców i hodowców trzody chlewnej, reklama 
w dostępnych środkach przekazu działalności rolnej oraz dzia-
łów specjalnej produkcji rolnej, w tym chowu i hodowli zwie-
rząt, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez sponsorowanie, promo-
wanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych 
z dziedziny rolnictwa, wspieranie inicjatyw w dziedzinie rolnic-
twa, pokazy towarów i usług, organizowanie i obsługa wystaw, 
giełd i targów handlowych i reklamowych, doradztwo, opinie 
i ekspertyzy w zakresie organizowania, kierowania oraz prowa-
dzenia działalności rolnej oraz działów specjalnej produkcji rol-
nej, w tym chowu i hodowli zwierząt, ekspertyzy, analizy kosz-
tów i wyceny w zakresie działalności gospodarczej i rolnej, anali-
zy ekonomiczne i marketingowe na rzecz przedsiębiorców 
i rolników, prognozy ekonomiczne, usługi w zakresie informacji 
handlowych, udostępnianie informacji za pomocą sieci kompu-
terowych, informacja o działalności gospodarczej, zbieranie 
i upowszechnianie informacji dotyczący działalności rolnej oraz 
działów specjalnej produkcji rolnej, w tym chowu i hodowli 
zwierząt, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń, 

gromadzenie danych, prowadzenie systemów informatycznych 
dla potrzeb rejestracji danych, pozyskiwanie i systematyzowane 
danych w komputerowych i internetowych bazach danych, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji 
wspólnych przedsięwzięć handlowych, promocyjnych i rekla-
mowych, koordynowanie współpracy pomiędzy organizacjami 
i stowarzyszeniami, współpraca z krajowymi zagranicznymi or-
ganami administracji państwowej i samorządowej, izbami prze-
mysłowymi i handlowymi, organizacjami rolników, jednostkami 
naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami, instytucjami 
podmiotami gospodarczymi w tym ubojniami zwierząt i wy-
twórniami pasz, pośrednictwo w kontaktach reklamowych 
i promocyjnych pomiędzy krajowymi lub zagranicznymi orga-
nizacjami rolników, pośrednictwo i pomoc w uzyskiwaniu krajo-
wych i wspólnotowych środków finansowych na rzecz przed-
siębiorców i rolników, poszukiwania w zakresie patronatu, publi-
kowanie tekstów reklamowych, usługi związane z przygotowy-
waniem materiałów do druku, prenumerata czasopism i perio-
dyków dla osób trzecich, administrowanie programami człon-
kowskimi, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finanso-
we, zarządzanie finansami organizacji rolników, 38 udostępnia-
nie internetowego forum dyskusyjnego, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przesyłanie infor-
macji pocztą elektroniczną, w tym informacji handlowych, 
umożliwianie dostępu do informacji za pomocą sieci kompute-
rowych, 41 nauczanie, kształcenie praktyczne, usługi szkolenio-
we w dziedzinie rolnictwa, w tym w zakresie zwiększania do-
chodowości gospodarstw rolnych, prowadzenie szkoleń, kur-
sów oraz dokształcania z zakresu rolnictwa oraz chowu i ho-
dowli zwierząt, organizowanie, prowadzenie i obsługa konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i konkur-
sów z zakresu rolnictwa, w tym chowu i hodowli zwierząt, orga-
nizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw i stałych ekspozycji 
z dziedziny rolnictwa, pokazy i wystawy zwierząt, edukacja 
w zakresie działań mających na celu ochronę środowiska, pisa-
nie i publikowanie tekstów, innych niż reklamowe, publikowanie 
książek, czasopism i periodyków, publikacje internetowe i elek-
troniczne on-line, publikacje multimedialne, 42 certyfikacja 
[kontrola jakości], ocena jakości, kontrola w rolnictwie, kontrola 
hodowli żywego inwentarza, przeprowadzanie testów w zakre-
sie rolnictwa, testowanie hodowli żywego inwentarza, badania, 
analizy i ekspertyzy dotyczące hodowli żywego inwentarza, 
ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, kwalifikacja 
zwierząt hodowlanych, monitorowanie procesu w celu zapew-
nienia jakości, prace badawcze w dziedzinie rolnictwa, admini-
strowanie i prowadzenie forów dyskusyjnych, prowadzenie ser-
wisu internetowego (usługi administratora), prowadzenie profili 
i kanałów w mediach internetowych i serwisach społecznościo-
wych (usługi administratora), 44 usługi związane z rolnictwem, 
usługi związane z rolnictwem w postaci organizowania współ-
pracy i wzajemnej pomocy wśród hodowców i producentów 
trzody chlewnej, usługi w zakresie hodowli i chowu zwierząt 
poprzez pomoc w zaopatrzeniu gospodarstw w materiały 
i środki produkcji, usługi związane z chowem i hodowlą zwie-
rząt, zwłaszcza: krycie naturalne, sztuczne unasiennianie, steryli-
zacja i trzebienie zwierząt, znakowanie zwierząt, usługi wetery-
naryjne, współtworzenie programów hodowlanych, usługi do-
radcze dotyczące rolnictwa w szczególności w zakresie hodow-
li i chowu zwierząt, usługi informacyjne w zakresie rolnictwa 
w szczególności w zakresie hodowli i chowu zwierząt, kompila-
cja informacji dotyczących hodowli i chowu zwierząt, konsulta-
cje w zakresie rolnictwa w szczególności w zakresie hodowli 
i chowu zwierząt, udzielanie opinii w dziedzinie rolnictwa, usłu-
gi testowania wydajności zwierząt, badania genetyczne zwie-
rząt, opieka nad zwierzętami, 45 reprezentowanie i obrona inte-
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resów hodowców i producentów trzody chlewnej, udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów z dziedziny rolnictwa, przygo-
towywanie projektów regulacji prawnych związanych z ho-
dowlą i produkcją trzody chlewnej, ustalanie norm i przepisów 
organizacyjnych, usługi w zakresie przygotowania dokumen-
tów prawnych, w szczególności inicjowanie i współpraca 
w opracowaniu aktów prawnych związanych z hodowlą i pro-
dukcją trzody chlewnej, usługi arbitrażowe i mediacyjne, usługi 
negocjacyjne, rozstrzyganie spraw spornych.

(210) 510820 (220) 2020 02 28
(731) MUSIAŁ ARTUR TOMASZ, Sandomierz
(540) (znak słowny)
(540) ATM Nasza Gruzja
(510), (511) 40 usługi wypieku pieczywa, wyrobów ciastkar-
skich i cukierniczych, wykonywanie pieczywa, ciast, ciasteczek 
i innych wyrobów piekarniczych i cukierniczych na zamówie-
nie, wypiek chleba na zamówienie, wyrób produktów na za-
mówienie, 43 bary, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
herbaciarnie, kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziar-
nie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, pizzerie, przygotowywanie posiłków i na-
pojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów 
alkoholowych, serwowanie napojów w pubach z browarem, 
serwowanie żywności i napojów dla gości, snack-bary, stołów-
ki, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi 
barów piwnych, usługi barów typu fast-food na wynos, usłu-
gi barowe, usługi herbaciarni, usługi kateringowe, usługi ka-
wiarni, usługi koktajlbarów, usługi ogródków piwnych, usługi 
restauracji fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi 
świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów, 
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie pu-
bów, usługi w zakresie restauracji [brasserie].

(210) 510828 (220) 2020 02 28
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) BICANTA
(510), (511) 5 środki grzybobójcze.

(210) 510847 (220) 2020 02 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowny)
(540) URLOPOWA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka.

(210) 510869 (220) 2020 03 02
(731) PLATINIUM WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 fitness kluby, usług! fitness klubów, prowa-
dzenie zajęć fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], trenin-
gi zdrowotne i treningi fitness, usługi sportowe w zakresie 

fitnessu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
[fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących trenin-
gu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie kortów 
tenisowych, wynajmowanie kortów tenisowych, nauka gry 
w tenisa, zajęcia sportowe, pływalnie [baseny], prowadze-
nie basenów kąpielowych, udostępnianie basenów kąpie-
lowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekre-
acyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, or-
ganizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, usługi 
siłowni sportowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, usługi 
organizowania zajęć sportowych na urządzeniach sporto-
wych, sport i fitness, udostępnianie boisk, organizacja imprez 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzaniu zawodów 
sportowych, organizacja i zarządzanie imprezami sportowy-
mi, organizacja imprez o celach kulturalnych, rozrywkowych, 
organizowanie obozów sportowych, organizowanie, przy-
gotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, orga-
nizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 
44 doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi w za-
kresie korzystania z sauny.

(210) 510907 (220) 2020 03 02
(731) FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hel of a Girl
(510), (511) 25 odzież damska, odzież dziecięca, odzież skó-
rzana, bluzy dresowe, kurtki bluzy, koszule, kurtki, kurtki spor-
towe, spodnie, płaszcze, swetry, swetry rozpinane, swetry 
[odzież], topy [odzież], bielizna termoaktywna, bikini, bielizna 
dla kobiet, stroje kąpielowe monikini, sukienki damskie, spód-
nice, czapki wełniane, czapki sportowe, bluzy sportowe, blu-
zy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, 35 usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi w zakresie 
reklamy, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, orga-
nizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw w celach 
handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usłu-
gi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, promo-
cja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 510917 (220) 2020 03 02
(731) TECHNO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stróże Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TD
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(531) 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 drewniane forniry, kasetony, płyty ze sklejki 
drewnianej, sklejka, 20 meble: biurowe, szkolne, domowe, 
tapicerowane, zestawy mebli, fotele, krzesła pojedyncze 
i łączone, ławy, kanapy, sofy, ławki, elementy i osprzęt me-
bli, stołki, taborety, szafy, szafki, regały, zestawy szafek drzwi 
meblowe, blaty stołów, nogi, listwy do mebli, meble do sa-
modzielnego montażu.

(210) 510918 (220) 2020 02 28
(731) NIEWIŃSKI ROBERT, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B CENTRUM ROZRYWKI BAJKOWY LABIRYNT

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt 
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby 
choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 510927 (220) 2020 03 03
(731) CZARNOWSKA BOGUSŁAWA, CZARNOWSKI DARIUSZ 

CZAR-DENT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAR DENT

(531) 02.09.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 implanty chirurgiczne składające się z żywych 
tkanek, 10 protezy dentystyczne, implanty chirurgiczne skła-
dające się ze sztucznych materiałów, biodegradowalne im-
planty do zespalania kości, aparatura dentystyczna, sztuczne 
zęby, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], warsztaty w celach szko-
leniowych, 44 usługi dentystyczne, usługi medyczne, usługi 
ortodontyczne.

(210) 510938 (220) 2020 03 03
(731) CZARNOWSKA BOGUSŁAWA, CZARNOWSKI DARIUSZ 

CZAR-DENT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAR DENT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.04.01, 
26.04.04, 26.04.05, 26.04.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 5 implanty chirurgiczne składające się z żywych 
tkanek, 10 protezy dentystyczne, implanty chirurgiczne skła-
dające się ze sztucznych materiałów, biodegradowalne im-
planty do zespalania kości, aparatura dentystyczna, sztuczne 
zęby, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-

nie], kształcenie praktyczne [pokazy], warsztaty w celach 
szkoleniowych, 44 usługi dentystyczne, usługi medyczne, 
usługi ortodontyczne.

(210) 510943 (220) 2020 03 03
(731) ZGRAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drawski Młyn
(540) (znak słowny)
(540) nicpoń
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 32 napoje bez-
alkoholowe, lemoniada, soki, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.

(210) 510944 (220) 2020 03 03
(731) ZGRAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drawski Młyn
(540) (znak słowny)
(540) łobuz
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 32 napoje bez-
alkoholowe, lemoniada, soki, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
33 napoje alkoholowe zawierające owoce.

(210) 510946 (220) 2020 03 03
(731) ZGRAJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drawski Młyn
(540) (znak słowny)
(540) urwis
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 32 napoje bez-
alkoholowe, lemoniada, soki, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
33 napoje alkoholowe zawierające owoce.

(210) 510949 (220) 2020 03 03
(731) KOZICKI GRZEGORZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BeBrighter
(510), (511) 41 nauczanie języków, nauczanie języków ob-
cych, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, 
kursy językowe, edukacja językowa, organizacja kursów ję-
zykowych, tłumaczenia, usługi tłumaczenia, tłumaczenie 
ustne [język], zapewnianie kursów językowych, usługi nauki 
języka obcego, usługi nauczania języka angielskiego, usługi 
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania ję-
zyków, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi 
edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, 
kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne, nauka 
na odległość, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, kursy 
szkoleniowe z zakwaterowaniem, kursy szkolne związane 
z przygotowaniem do egzaminów, nauka indywidualna, 
kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy szkole-
niowe, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakre-
sie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne związane 
z nauką języków obcych, świadczenie usług w zakresie szkół 
i kursów językowych, usługi edukacyjne w zakresie nauki 
drugiego języka, usługi szkół w zakresie nauczania języków 
obcych, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, 
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wypożyczanie materiałów dydaktycznych, kursy instrukta-
żowe, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk 
ścisłych, zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, 
kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy w zakre-
sie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, 
kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, kursy szkoleniowe 
związane ze sprzętem komputerowym, szkolenia dotyczące 
elektroniki, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z elektroniką, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania 
komputerowego, publikowanie tekstów edukacyjnych, pu-
blikowanie książek edukacyjnych, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowania broszur, publikowanie elektronicz-
ne, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych.

(210) 511018 (220) 2020 03 05
(731) AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AE AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.22, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.10, 26.11.12, 26.03.23, 27.01.25

(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów i sympozjów, organizacja szkoleń, skompu-
teryzowane szkolenia, szkolenia z prowadzenia warsztatów, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi szko-
leniowe wspomagane komputerowo, szkolenia w zakre-
sie projektowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące in-
żynierii elektrycznej, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szko-
leniowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi organizowania i prowadzenia warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizacji i pro-
wadzenia kursów szkoleniowych, edukacja i szkolenia zwią-
zane z ochroną natury i środowiskiem, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi 
kształcenia praktycznego, zaawansowane szkolenia w pro-
wadzeniu dla kierowców samochodów, 42 badania i analizy 
naukowe, doradztwo w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze dotyczące zużycia energii, doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, prace badawczo-rozwojowe nad no-
wymi produktami dla osób trzecich, badania naukowe, do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie 
jako usługa (SaaS), platforma jako usługa (PaaS), usługi do-
radcze w dziedzinie technologii, usługi w zakresie inżynierii 
elektrycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie mocy napędo-
wej, usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, 
usługi analiz i testów związane z wydajnością energetyczną, 
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, do-
radztwo w zakresie oszczędności energii, usługi naukowe 
i technologiczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
usługi w zakresie doradztwa technologicznego, profesjo-

nalne doradztwo związane z zachowaniem energii, usługi 
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, doradz-
two technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, 
doradztwo techniczne dotyczące wykorzystania materiałów 
do przygotowania obwodów elektronicznych, udzielanie 
informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji 
emisji dwutlenku węgla, udzielanie informacji, doradztwo 
i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku 
węgla, doradztwo związane z usługami technologicznymi 
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię.

(210) 511019 (220) 2020 03 05
(731) AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AE AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI

(531) 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 27.01.25, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.22

(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów i sympozjów, organizacja szkoleń, skompu-
teryzowane szkolenia, szkolenia z prowadzenia warsztatów, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi szko-
leniowe wspomagane komputerowo, szkolenia w zakre-
sie projektowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące in-
żynierii elektrycznej, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szko-
leniowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi organizowania i prowadzenia warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
usługi kształcenia praktycznego, zaawansowane szkolenia 
w prowadzeniu dla kierowców samochodów, 42 badania 
i analizy naukowe, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, doradztwo w za-
kresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania nauko-
we, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, oprogramowanie jako usługa (SaaS), platforma jako 
usługa (PaaS), usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, usługi analiz i testów 
związane z wydajnością energetyczną, doradztwo w zakre-
sie projektów technologicznych, usługi naukowe i techno-
logiczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi 
w zakresie doradztwa technologicznego, profesjonalne do-
radztwo związane z zachowaniem energii, usługi doradztwa 
w dziedzinie rozwoju technologicznego, doradztwo techno-
logiczne w zakresie produkcji i używania energii, doradztwo 
techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do przy-
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gotowania obwodów elektronicznych, udzielanie informacji 
naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwu-
tlenku węgla, udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje 
w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, doradz-
two związane z usługami technologicznymi w dziedzinie 
zaopatrzenia w prąd i energię.

(210) 511035 (220) 2020 03 05
(731) AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AE

(531) 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 27.01.25, 
27.05.01, 27.05.22

(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów i sympozjów, organizacja szkoleń, skompu-
teryzowane szkolenia, szkolenia z prowadzenia warsztatów, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi szko-
leniowe wspomagane komputerowo, szkolenia w zakre-
sie projektowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące in-
żynierii elektrycznej, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szko-
leniowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi organizowania i prowadzenia warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
usługi kształcenia praktycznego, zaawansowane szkolenia 
w prowadzeniu dla kierowców samochodów, 42 badania 
i analizy naukowe, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, doradztwo w za-
kresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania nauko-
we, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, oprogramowanie jako usługa (SaaS), platforma jako 
usługa (PaaS), usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, usługi analiz i testów 
związane z wydajnością energetyczną, doradztwo w zakre-
sie projektów technologicznych, usługi naukowe i techno-
logiczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi 
w zakresie doradztwa technologicznego, profesjonalne do-
radztwo związane z zachowaniem energii, usługi doradztwa 

w dziedzinie rozwoju technologicznego, doradztwo techno-
logiczne w zakresie produkcji i używania energii, doradztwo 
techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do przy-
gotowania obwodów elektronicznych, udzielanie informacji 
naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwu-
tlenku węgla, udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje 
w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, doradz-
two związane z usługami technologicznymi w dziedzinie 
zaopatrzenia w prąd i energię.

(210) 511036 (220) 2020 03 05
(731) AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AE

(531) 29.01.04, 29.01.11, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 
26.11.12, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.22

(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, kongresów i sympozjów, organizacja szkoleń, skompu-
teryzowane szkolenia, szkolenia z prowadzenia warsztatów, 
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi szko-
leniowe wspomagane komputerowo, szkolenia w zakre-
sie projektowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi 
szkoleniowe dla przemysłu, przygotowywanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, usługi szkoleniowe dotyczące in-
żynierii elektrycznej, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach szko-
leniowych, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, usługi organizowania i prowadzenia warszta-
tów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów szkoleniowych, edukacja i szkolenia 
związane z ochroną natury i środowiskiem, przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
usługi kształcenia praktycznego, zaawansowane szkolenia 
w prowadzeniu dla kierowców samochodów, 42 badania 
i analizy naukowe, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, doradztwo w za-
kresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, badania nauko-
we, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, oprogramowanie jako usługa (SaaS), platforma jako 
usługa (PaaS), usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, usługi analiz i testów 
związane z wydajnością energetyczną, doradztwo w zakre-
sie projektów technologicznych, usługi naukowe i techno-
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logiczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi 
w zakresie doradztwa technologicznego, profesjonalne do-
radztwo związane z zachowaniem energii, usługi doradztwa 
w dziedzinie rozwoju technologicznego, doradztwo techno-
logiczne w zakresie produkcji i używania energii, doradztwo 
techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do przy-
gotowania obwodów elektronicznych, udzielanie informacji 
naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwu-
tlenku węgla, udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje 
w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, doradz-
two związane z usługami technologicznymi w dziedzinie 
zaopatrzenia w prąd i energię.

(210) 511044 (220) 2020 03 05
(731) URBANOWICZ TOMASZ ARCHIGLASS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHIGLASS

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe: szkło dla 
budownictwa - tafla szklana, ścianki szklane, szkło okienne, 
szkło elewacyjne, szkło konstrukcyjne, szkło izolacyjne, szkło 
bezodpryskowe, pomniki niemetalowe, 20 meble, lustra, 
ramki obrazów, meble ze szkła lub ze szklanymi elementa-
mi, lustra przestrzenne, 21 wyroby szklane: szkło malowane, 
szkło dekoracyjne, szkło emaliowane, szkło opalowe, odlewy 
ze szkła, szyldy, szkło surowe, dzieła sztuki ze szkła, szklane 
i lustrzane obiekty artystyczne, szkło lustrzane, szklane ramki.

(210) 511047 (220) 2020 03 05
(731) WG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALAWA RESIDENTIAL

(531) 26.03.04, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.13, 27.05.05, 
27.05.10, 27.05.17

(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe [mieszkania], agen-
cje mieszkaniowe (nieruchomości), doradztwo w zakresie 
inwestycji mieszkaniowych, finansowanie projektów, finan-
sowanie projektów budowlanych, finansowanie projektów 
deweloperskich, finansowanie kredytów mieszkaniowych, 
inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie 
w nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji pośred-
nictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 

usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, 
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie zarządza-
nia nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie 
finansowe kosztami użytkowania budynków, zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi.

(210) 511115 (220) 2020 03 06
(731) TECHNOLOGY GATE POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kierownice do gier, joy-pady, słuchawki audio, 
myszki, klawiatury, 20 fotele dla graczy, stoły dla graczy.

(210) 511121 (220) 2020 03 06
(731) TECHNOLOGY GATE POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 03.11.01, 03.11.24
(510), (511) 9 kierownice do gier, joy-pady, słuchawki audio, 
myszki, klawiatury, 20 fotele dla graczy, stoły dla graczy.

(210) 511130 (220) 2020 03 06
(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PREDA
(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.
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(210) 511131 (220) 2020 03 06
(731) TECHNOLOGY GATE POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 03.11.01, 03.11.24, 27.05.01
(510), (511) 9 kierownice do gier, joy-pady, słuchawki audio, 
myszki, klawiatury, 20 fotele dla graczy, stoły dla graczy.

(210) 511202 (220) 2020 03 09
(731) JEWELRY & WATCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Edibazzar
(510), (511) 35 sprzedaż za pośrednictwem sklepu interne-
towego zegarków, biżuterii i akcesoriów typu portfele, paski 
i etui.

(210) 511211 (220) 2020 03 09
(731) PELLOWSKI GRZEGORZ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1922 PELLOWSKI

(531) 08.01.25, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 27.05.01, 
27.05.09, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.07, 29.01.11

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

(210) 511235 (220) 2020 03 09
(731) GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka
(540) (znak słowny)
(540) AF-GL ZS
(510), (511) 17 płyty uszczelkarskie, uszczelki z płyt uszczel-
karskich.

(210) 511249 (220) 2020 03 09
(731) 70mai Co.,Ltd., Szanghaj, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 70mai

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 zegarki inteligentne, smartfony w kształcie 
zegarka, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
smartfony do noszenia na nadgarstku, ładowarki USB, łado-
warki bezprzewodowe, 14 zegarki, zegarki sportowe.

(210) 511257 (220) 2020 03 09
(731) TOPOROWICZ JOLANTA EUPHONIA INSTYTUT 

ROZWOJU OSOBISTEGO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAUFAĆ SOBIE

(531) 26.04.22, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania, edukacji i oświa-
ty, informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, kursy kore-
spondencyjne, nauczanie indywidualne, redagowanie tek-
stów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, 
seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych 
forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, opracowy-
wanie rozpraw naukowych, edukacyjnych i oświatowych, 
publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tek-
stów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, publikowa-
nie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tek-
stów naukowych, edukacyjnych i oświatowych.

(210) 511295 (220) 2020 03 10
(731) POLAŃSKI BOGUSŁAW, PLUTA DANUTA, WARESIAK 

ANNA IGNACY POLAŃSKI FIRMA PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA, 
Zubrzyca Górna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa 701 IGNACY POLAŃSKI

(531) 01.01.05, 01.01.10, 06.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mąka do celów spożywczych, żywność 
na bazie mąki spożywczej i preparatów zbożowych, wyro-
by piekarnicze: babeczki, bagietki, bułeczki słodkie, bułki, 
chałki, chipsy, chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, kaj-
zerki, pączki, precle, rogale, spody do pizzy, suchary, wyro-
by ciastkarskie i cukiernicze: babki, bezy, biszkopty, ciasta, 
ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, gofry, herbat-
niki, keksy, krajanki, krakersy, kremówki, makowce, piernik, 
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pierniczki, paluszki waflowe, rogaliki, rożki, rurki, serniki, 
torciki, torty, wafle suche i przekładane, waflowe paluszki 
i rurki nadziewane, waflowe torty i torciki, wyroby cukierni-
cze na bazie migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: 
cukierki, czekolada, galaretki owocowe, makaroniki, marce-
pan, pastylki i pomadki jako cukierki, słodycze do ssania, 
słodycze owocowe, lody spożywcze, desery lodowe, sor-
bety lodowe, rolady i torty lodowe, cukier, kakao, wyroby 
z kakao, kawa, kawowe aromaty, miód, aromaty do żyw-
ności: aromaty owocowe naturalne, aromaty do ciast inne 
niż oleje esencyjne, 35 usługi importowe i eksportowe, 
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych 
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach  
i/lub hurtowniach, na targowiskach, poprzez agentów oraz 
za pośrednictwem strony internetowej następujących to-
warów: żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów 
zbożowych, wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze 
i słodycze, lody, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wy-
roby tytoniowe, usługi w zakresie marketingu i prezentacji 
towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, 
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, 43 usługi hotelarskie 
związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem oraz 
wyżywieniem w hotelach, motelach, domach wczasowych 
i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z poda-
waniem potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiar-
niach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygoto-
wywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa - katering, 
obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, 
balów na zlecenie osób trzecich polegająca na zaopatrze-
niu w żywność i napoje, wynajmowanie sali na posiedzenia 
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: 
telefax, komputer, Internet.

(210) 511344 (220) 2020 03 11
(731) MEEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 27.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, usługi 
marketingowe, usługi w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, 43 kafeterie (bufety), usługi barowe, usługi 
hotelowe, wynajmowanie sal na zebrania, usługi restau-
racyjne.

(210) 511390 (220) 2020 03 12
(731) DESTYLERNIA KAMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) V One V-ONE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódka.

(210) 511391 (220) 2020 03 12
(731) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM 

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

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAND BRADAY Breast Reconstruction Awareness

(531) 09.01.10, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja i redago-
wanie materiałów drukowanych, publikacja materiałów 
edukacyjnych, publikacje multimedialne, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie fotografii, publikowa-
nie plakatów, publikacja kalendarzy, publikowanie tek-
stów, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie 
ulotek, wydawanie publikacji medycznych, fotoreportaże, 
organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie gal, or-
ganizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu-
gi fotograficzne, produkcja widowisk, rozrywka w formie 
pokazów mody, organizacja konferencji edukacyjnych, or-
ganizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga-
nizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie kon-
ferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, 
organizowanie wykładów, edycja nagrań wideo, edycja 
zdjęć, fotografia, montaż filmów, montaż [obróbka] taśm 
wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyj-
nych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, produkcja nagrań audiowizual-
nych, produkcja nagrań wideo, realizacja nagrań audiowi-
zualnych, organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, 
organizowanie pokazów na żywo, organizowanie wystę-
pów na żywo, prezentacja przedstawień na żywo, produk-
cja przedstawień na żywo, produkcja widowisk na żywo, 
organizacja szkoleń, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizowanie warsztatów, prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie 
edukacyjnych programów wspierających dla pracowni-
ków służby zdrowia, prowadzenie seminariów z dziedziny 
onkologii, szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 badania 
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przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny za-
grożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, ochrona 
zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne do-
radztwo w zakresie zdrowia, świadczenie usług w zakresie 
opieki zdrowotnej, usługi medyczne, udzielanie informa-
cji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
opieki zdrowotnej, badania medyczne, badania medycz-
ne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania prze-
siewowe, informacja medyczna, konsultacje medyczne, 
medyczne badania osób, pomoc medyczna, poradnictwo 
medyczne, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, 
przeprowadzanie badań medycznych, świadczenie usług 
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, 
świadczenie usług medycznych, szpitale, świadczenie po-
mocy medycznej, udostępnianie informacji on-line doty-
czących onkologii, udostępnianie informacji medycznych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji 
medycznej, udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, usługi badań mammograficznych, usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, 
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka pier-
si, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług 
medycznych, usługi doradcze dotyczące implantów pro-
tetycznych, usługi doradcze dotyczące problemów me-
dycznych, usługi lekarskie, usługi medyczne w dziedzinie 
onkologii, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdro-
wia, usługi świadczone przez szpitale, usługi w zakresie 
leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, doradztwo dotyczące urody, pielęgnacja urody.

(210) 511394 (220) 2020 03 12
(731) DESTYLERNIA KAMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kamień DESTYLERNIA 1882 since

(531) 05.07.02, 26.05.18, 26.05.16, 26.11.03, 26.11.08, 26.05.17, 
27.05.01, 27.05.10

(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
wódka, 35 usługi handlu detalicznego lub hurtowego 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa) 
oraz wódką.

(210) 511401 (220) 2020 03 12
(731) HT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) HT SYSTEMS

(531) 02.09.01, 05.03.20, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura medyczna do wykonywania zabie-
gów hipertermii, polegających na ogrzewaniu wybranych 
tkanek lub całego organizmu, ludzkiego lub zwierzęcia, ce-
lem osiągnięcia efektów terapeutycznych w leczeniu chorób 
onkologicznych oraz poza - onkologicznych.

(210) 511406 (220) 2020 03 12
(731) STEFANIUK AGNIESZKA, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILNA JAK MAMA

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty witaminowe, 
mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, 
odżywcze suplementy diety, suplementy dietetyczne, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, prepara-
ty do kąpieli do celów medycznych, 16 papier i karton, druki, 
materiały introligatorskie, materiały do introligatorstwa, ma-
teriały drukarskie i introligatorskie, materiały introligatorskie 
do książek i dokumentów, książki, poradniki [podręczniki], 
fotografie, fotografie [wydrukowane], papierowe materiały 
biurowe, notatniki [notesy], agendy, pamiętniki, dzienniki, 
organizery osobiste, kalendarze, zeszyty do pisania, przy-
rządy do pisania, przyrządy do rysowania, druki, broszury, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papierowe metki 
[zawieszki], afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, czaso-
pisma [periodyki], gazety, katalogi, periodyki [czasopisma], 
prospekty, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, 
reklamy drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bie-
lizna osobista, bielizna termoaktywna, biustonosze, odzież 
sportowa, odzież gimnastyczna, nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, kurtki wiatroszczelne, daszki, czepki kąpielowe, 
chustki na głowę, czapki bejsbolówki, kostiumy kąpielowe, 
spodenki kąpielowe, kominiarki, kurtki sportowe, płaszcze, 
koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszule, topy do bie-
gania, tuniki, odzież przeciwdeszczowa, polary, podkoszulki, 
kurtki [odzież], paski, opaski na głowę, opaski przeciwpotne 
na głowę, trykoty [ubrania], rękawiczki [odzież], skarpetki, 
spódnice, spodnie sportowe, spodnie wierzchnie, szorty, 
ocieplacze na nogi [getry], szaliki, akcesoria na szyję, apaszki, 
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bandany na szyję, nauszniki [odzież], buty sportowe japon-
ki, sandały, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły 
i przyrządy gimnastyczne, sportowe, 41 usługi w zakresie 
edukacji dietetycznej, usługi trenerskie, usługi trenera osobi-
stego [trening sprawności fizycznej], usługi klubów zdrowia 
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, kultura fizyczna, organizo-
wanie zajęć sportowych, organizowanie i prowadzenie kur-
sów, seminariów i warsztatów, organizowanie programów 
szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, 
organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzenie sesji 
szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizycz-
ną, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych 
z odżywianiem, organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie zawodów sportowych i im-
prez sportowych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji 
dysków z dźwiękiem, produkcja nagrań muzycznych, nagrań 
wideo, nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań dźwięku 
i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usłu-
gi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie drukowanych mate-
riałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, publikowanie książek, publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie 
publikacji on-line, udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, publikacja elektroniczna on-line periodyków i ksią-
żek, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, doradztwo die-
tetyczne, usługi doradztwa żywieniowego.

(210) 511414 (220) 2020 03 12
(731) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM 

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

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRA DAY ŁÓDŹ Breast Reconstruction Awareness

(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(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 za-
jęć rekreacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja wido-
wisk, rozrywka w formie pokazów mody, organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizo-
wanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycz-

nych, organizowanie wykładów, edycja nagrań wideo, edy-
cja zdjęć, fotografia, montaż filmów, montaż [obróbka] taśm 
wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów celach edu-
kacyjnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja na-
grań wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, organizacja 
i prezentacja przedstawień na żywo, organizowanie poka-
zów na żywo, organizowanie występów na żywo, prezenta-
cja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień na żywo, 
produkcja widowisk na żywo, organizacja szkoleń, organi-
zowanie imprez edukacyjnych, organizowanie warsztatów, 
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla 
pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspiera-
jących dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie semi-
nariów z dziedziny onkologii, szkolenia w dziedzinie medy-
cyny, 44 badania przesiewowe [skriningowe], badania w celu 
oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagno-
zy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
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 informa-
cji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
opieki zdrowotnej, badania medyczne, badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewo-
we, informacja medyczna, konsultacje medyczne, medyczne 
badania osób, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, 
poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, przeprowa-
dzanie badań medycznych, świadczenie usług badań prze-
siewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie 
usług medycznych, szpitale, świadczenie pomocy medycz-
nej, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, 
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, udzielanie informacji medycznej, udzielanie in-
formacji związanych z usługami medycznymi, usługi badań 
mammograficznych, usługi badań przesiewowych w celu 
wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka piersi, usługi charytatywne, mianowi-
cie świadczenie usług medycznych, usługi doradcze doty-
czące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, usługi lekarskie, usługi medyczne 
w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie oceny 
stanu zdrowia, usługi świadczone przez szpitale, usługi w za-
kresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chi-
rurgicznego, doradztwo dotyczące urody, pielęgnacja urody.

(210) 511415 (220) 2020 03 12
(731) WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM 

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

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRA DAY POLSKA Breast Reconstruction Awareness

(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 publikacja broszur, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikacje multimedialne, publikowanie drogą elektroniczną, 
publikowanie fotografii, publikowanie plakatów, publikacja ka-
lendarzy, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów medycz-
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nych, publikowanie ulotek, wydawanie publikacji medycznych, 
fotoreportaże, organizacja i prezentacja widowisk, organizowa-
nie gal, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, produk-
cja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, produkcja widowisk, rozrywka w formie pokazów 
mody, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja poka-
zów mody w celach rozrywkowych, organizacja wystaw do ce-
lów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkole-
nia], organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk 
medycznych, organizowanie wykładów, edycja nagrań wideo, 
edycja zdjęć, fotografia, montaż filmów, montaż [obróbka] taśm 
wideo, prezentacja nagrań wideo, produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja filmów celach eduka-
cyjnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań 
wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, organizacja i prezen-
tacja przedstawień na żywo, organizowanie pokazów na żywo, 
organizowanie występów na żywo, prezentacja przedstawień 
na żywo, produkcja przedstawień na żywo, produkcja widowisk 
na żywo, organizacja szkoleń, organizowanie imprez eduka-
cyjnych, organizowanie warsztatów, prowadzenie edukacyj-
nych programów wspierających dla pacjentów, prowadzenie 
edukacyjnych programów wspierających dla pracowników 
służby zdrowia, prowadzenie seminariów z dziedziny onkolo-
gii, szkolenia w dziedzinie medycyny, 44 badania przesiewowe 
[skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, 
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo doty-
czące ochrony zdrowia, ochrona zdrowia, opieka medyczna 
i zdrowotna, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdro-
wia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, świadczenie 
usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi medyczne, udziela-
nie informacji zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi opieki zdrowotnej, badania medyczne, badania medycz-
ne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewo-
we, informacja medyczna, konsultacje medyczne, medyczne 
badania osób, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, po-
radnictwo w zakresie zdrowia publicznego, przeprowadzanie 
badań medycznych, świadczenie usług badań przesiewowych 
w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycz-
nych, szpitale, świadczenie pomocy medycznej, udostępnianie 
informacji on-line dotyczących onkologii, udostępnianie infor-
macji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie 
informacji medycznej, udzielanie informacji związanych z usłu-
gami medycznymi, usługi badań mammograficznych, usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usłu-
gi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi cha-
rytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi 
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi dorad-
cze dotyczące problemów medycznych, usługi lekarskie, usługi 
medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, usługi świadczone przez szpitale, usługi 
w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chi-
rurgicznego, doradztwo dotyczące urody, pielęgnacja urody.

(210) 511438 (220) 2020 03 09
(731) STANISZEWSKI WALDEMAR OMEGA, Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the King JAKOŚĆ PREMIUM

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier higieniczny, ręczniki papierowe.

(210) 511460 (220) 2020 03 13
(731) ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGO Spółka z o.o.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.03, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, 4 węgiel, drewno opałowe, 19 mate-
riały budowlane niemetalowe.

(210) 511507 (220) 2020 03 16
(731) ŚWIERCZEK JÓZEF DUDIK, Ubiad
(540) (znak słowny)
(540) DUDIK
(510), (511) 11 grzejnik elektryczny, konwektory [grzejniki], 
grzejniki akumulacyjne, grzejniki przemysłowe, grzejniki ole-
jowe, domowe grzejniki, grzejniki indukcyjne, grzejniki seg-
mentowe, grzejniki promiennikowe, grzejniki halogenowe, 
grzejniki łazienkowe, grzejniki wentylatorowe, grzejniki [kalo-
ryfery], grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki kon-
wekcyjne, grzejniki UV, elektryczne grzejniki akumulacyjne, 
grzejniki do saun, elektryczne grzejniki wentylatorowe, prze-
nośne grzejniki elektryczne, grzejniki do pojazdów, zespoły 
indukcyjne [grzejniki], grzejniki na naftę, promienne grzejni-
ki wiatrakowe, grzejniki do namiotów, grzejniki elektryczne 
[kaloryfery], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki na podczer-
wień, elektryczne grzejniki nurkowe, zawory do grzejników, 
zaślepki do grzejników, grzejniki do centralnego ogrzewania, 
grzejniki do konstrukcji tymczasowych, zawory jako części 
grzejników, zawory do grzejników [termostatyczne], grzej-
niki gazowe do ogrzewania pomieszczeń, grzejniki do wody 
opalane gazem, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, 
grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], grzej-
niki parowe do ogrzewania budynków, grzejniki elektryczne 
do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji centralne-
go ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego ogrze-
wania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, 
ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, 
grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, grzej-
niki do pomieszczeń, na gaz propanowy, termostatyczne 
zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, 
ograniczniki temperatury [zawory] do grzejników centralne-
go ogrzewania, kontrolery temperatury (zawory) do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] 
do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do kon-
strukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, nawilżacze 
powietrza [zbiorniki wody do grzejników centralnego ogrze-
wania], urządzenia do regulacji temperatury grzejników cen-
tralnego ogrzewania (zawory), zawory do kontroli tempera-
tury [części grzejników centralnego ogrzewania], regulatory 



Nr  ZT17/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników cen-
tralnego ogrzewania, czujniki temperatury [zawory termo-
statyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, umiesz-
czone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone 
do ogrzewania przestrzeni, urządzenia do kontroli tempe-
ratury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, au-
tomatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzej-
ników centralnego ogrzewania, urządzenia do zmniejsza-
nia ciśnienia do użytku w grzejnikach wody, umieszczone 
poziomo cylindryczne grzejniki wykorzystujące powietrze 
tłoczone do ogrzewania przestrzeni, pionowo ustawione 
cylindryczne grzejniki konwekcyjne do pomieszczeń na parę 
propanową, umieszczone poziomo grzejniki przenośne wy-
korzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, 
automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] 
do grzejników centralnego ogrzewania, przełączniki z czuj-
nikami temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników 
centralnego ogrzewania, urządzenia do wykrywania tem-
peratury [zawory termostatyczne] do grzejników central-
nego ogrzewania, nawilżacze powietrza zawierające wodę 
i umieszczane na grzejnikach centralnego ogrzewania, 
umieszczone poziomo cylindryczne grzejniki przenośne wy-
korzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, 
ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrze-
wania [zawory termostatyczne] zawierające pręty rozporo-
we, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego 
ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające dyski bi-
metalowe, urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące 
na nią [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego 
ogrzewania.

(210) 511544 (220) 2020 03 16
(731) ŚWIERCZEK JÓZEF DUDIK, Ubiad
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDIK

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.12, 26.04.22, 29.01.13

(510), (511) 11 grzejnik elektryczny, konwektory [grzejniki], 
grzejniki akumulacyjne, grzejniki przemysłowe, grzejniki ole-
jowe, domowe grzejniki, grzejniki indukcyjne, grzejniki seg-
mentowe, grzejniki promiennikowe, grzejniki halogenowe, 
grzejniki łazienkowe, grzejniki wentylatorowe, grzejniki [kalo-
ryfery], grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki kon-
wekcyjne, grzejniki UV, elektryczne grzejniki akumulacyjne, 
grzejniki do saun, elektryczne grzejniki wentylatorowe, prze-
nośne grzejniki elektryczne, grzejniki do pojazdów, zespoły 
indukcyjne [grzejniki], grzejniki na naftę, promienne grzejni-
ki wiatrakowe, grzejniki do namiotów, grzejniki elektryczne 
[kaloryfery], grzejniki do pomieszczeń, grzejniki na podczer-
wień, elektryczne grzejniki nurkowe, zawory do grzejników, 
zaślepki do grzejników, grzejniki do centralnego ogrzewania, 
grzejniki do konstrukcji tymczasowych, zawory jako części 
grzejników, zawory do grzejników [termostatyczne], grzej-
niki gazowe do ogrzewania pomieszczeń, grzejniki do wody 
opalane gazem, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, 
grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], grzej-
niki parowe do ogrzewania budynków, grzejniki elektryczne 
do ogrzewania budynków, grzejniki do instalacji centralne-

go ogrzewania, grzejniki do systemów centralnego ogrze-
wania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, 
ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, 
grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, grzej-
niki do pomieszczeń, na gaz propanowy, termostatyczne 
zawory kontrolne do grzejników centralnego ogrzewania, 
ograniczniki temperatury [zawory] do grzejników centralne-
go ogrzewania, kontrolery temperatury (zawory) do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, sterowniki termiczne [zawory] 
do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do kon-
strukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, nawilżacze 
powietrza [zbiorniki wody do grzejników centralnego ogrze-
wania], urządzenia do regulacji temperatury grzejników cen-
tralnego ogrzewania (zawory), zawory do kontroli tempera-
tury [części grzejników centralnego ogrzewania], regulatory 
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników cen-
tralnego ogrzewania, czujniki temperatury [zawory termo-
statyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, umiesz-
czone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone 
do ogrzewania przestrzeni, urządzenia do kontroli tempe-
ratury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, au-
tomatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzej-
ników centralnego ogrzewania, urządzenia do zmniejsza-
nia ciśnienia do użytku w grzejnikach wody, umieszczone 
poziomo cylindryczne grzejniki wykorzystujące powietrze 
tłoczone do ogrzewania przestrzeni, pionowo ustawione 
cylindryczne grzejniki konwekcyjne do pomieszczeń na parę 
propanową, umieszczone poziomo grzejniki przenośne wy-
korzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, 
automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] 
do grzejników centralnego ogrzewania, przełączniki z czuj-
nikami temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników 
centralnego ogrzewania, urządzenia do wykrywania tem-
peratury [zawory termostatyczne] do grzejników central-
nego ogrzewania, nawilżacze powietrza zawierające wodę 
i umieszczane na grzejnikach centralnego ogrzewania, 
umieszczone poziomo cylindryczne grzejniki przenośne wy-
korzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, 
ograniczniki temperatury do grzejników centralnego ogrze-
wania [zawory termostatyczne] zawierające pręty rozporo-
we, ograniczniki temperatury do grzejników centralnego 
ogrzewania [zawory termostatyczne] zawierające dyski bi-
metalowe, urządzenia kontrolujące temperaturę i reagujące 
na nią [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego 
ogrzewania.

(210) 511552 (220) 2020 03 16
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA 

EKOLOGICZNEGO POLISH GREEN BUILDING COUNCIL 
(PLGBC), Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTYFIKAT ZIELONY DOM

(531) 07.01.08, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.01, 26.07.25, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 41 przygotowanie i organizacja kursów szko-
leniowych związanych z certyfikacją Zielony Dom dla spe-
cjalistów z branży budownictwa, prowadzenie warsztatów 
oraz innych działań edukacyjnych związanych z certyfikacją 
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domów i mieszkań Zielony Dom, akredytacja kompetencji 
zawodowych specjalistów odpowiedzialnych za przepro-
wadzanie procesu certyfikacji Zielony Dom, 42 doradztwo 
w zakresie zapewnienia spełnienia kryteriów zawartych 
w certyfikacji Zielony Dom, w tym doradztwo dotyczące 
materiałów używanych do budowy lub modernizacji i ba-
dań/testów wymaganych w ramach certyfikacji Zielony 
Dom, monitorowanie procesu przeprowadzania certyfika-
cji Zielony Dom, ocena jakości realizacji projektu budowla-
nego lub modernizacyjnego i spełnienia kryteriów certy-
fikacji Zielony Dom, nadawanie budynkom mieszkalnym 
certyfikatu Zielony Dom, kontrola procesu budowlanego 
lub modernizacyjnego pod kątem zgodności z założonymi 
w certyfikacji Zielony Dom kryteriami, kontrola pochodzenia 
i jakości materiałów użytych do budowy lub modernizacji 
budynku mieszkalnego ubiegającego się o certyfikat Zielony 
Dom, weryfikacja wydajności energetycznej budynków po-
siadających lub ubiegających się o certyfikat Zielony Dom, 
ocena i badanie nieruchomości mieszkaniowej pod kątem 
obecności materiałów niebezpiecznych, w celu zapewnienia 
spełnienia kryteriów certyfikacji Zielony Dom, analiza, ocena 
i akredytacja produktów, technologii i usług które przyczynią 
się do realizacji kryteriów założonych w systemie certyfikacji 
Zielony Dom, opracowywanie metod testowych i weryfika-
cyjnych dla kryteriów certyfikacji Zielony Dom, prace badaw-
czo - rozwojowe, szczególnie pozyskiwanie wiedzy i umie-
jętności dotyczących produktów, technologii lub procesów 
oraz prowadzenie analiz, badań i testów produktów lub pro-
cesów związanych z certyfikacją wielokryterialną budynków, 
opracowywanie kryteriów zawartych w certyfikacji Zielony 
Dom oraz ciągłe ich udoskonalanie, doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem budynków mieszkalnych pod 
kątem spełnienia kryteriów certyfikacji Zielony Dom, anali-
za możliwości spełnienia przez projekt kryteriów certyfika-
cji Zielony Dom, przeprowadzanie inspekcji nieruchomości 
mieszkaniowych w celu weryfikacji spełnienia kryteriów 
certyfikacji Zielony Dom, usługi związane z badaniami i po-
miarami w budynkach ubiegających się lub posiadających 
certyfikat Zielony Dom, w tym badania jakości wody, Lot-
nych Związków Organicznych (LZO), akustyki, szczelności, 
termowizyjne, poprawności działania instalacji, doradztwo 
i usługi konsultacyjne w zakresie planowania i projektowania 

osiedli mieszkaniowych oraz domów, zgodnego z założenia-
mi kryteriów certyfikacji Zielony Dom, przeprowadzanie ba-
dań dotyczących architektury oraz budynków, w tym innych 
systemów certyfikacji wielokryterialnych dla budynków, 
dostarczanie i upowszechnianie informacji w dziedzinie 
projektowania architektonicznego oraz certyfikacji Zielony 
Dom, usługi badawcze oraz doradcze związane z budow-
nictwem zrównoważonym oraz certyfikacją Zielony Dom, 
usługi doradcze w zakresie oszczędności energii oraz wy-
dajności energetycznej w budynkach, usługi w zakresie 
analizy danych technicznych, pomiary środowiska w obrę-
bie budynków.

(210) 511620 (220) 2020 03 18
(731) GUBA MARTYNA FORCHANGE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AkademJA ZMIANY
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], doradztwo zawodowe, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji i kongresów, przekazywanie know-how 
[szkolenie], szkoły [edukacja], usługi przeklasyfikowania za-
wodowego, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], naucza-
nie, kształcenie, usługi edukacyjne i instruktażowe, prowa-
dzenie zajęć fitness.

(210) 511622 (220) 2020 03 19
(731) CARDORGANIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

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



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 509244, 509855, 510176, 510179, 510181, 510185, 510187, 510189, 510195, 510196, 510199, 510202, 510206, 
510245, 510248, 510522, 511460

2 509244, 509855, 510176, 510179, 510181, 510185, 510187, 510189, 510195, 510196, 510199, 510202, 510206, 
510522, 511130

3 509244, 509366, 510522, 510584, 510586

4 509244, 510760, 511460

5 509368, 509917, 509932, 510001, 510501, 510712, 510828, 510927, 510938, 511406

7 507925

9 507925, 509108, 509778, 510117, 510188, 510481, 510816, 511115, 511121, 511131, 511249, 511622

10 510001, 510188, 510481, 510482, 510927, 510938, 511401

11 509311, 510481, 510482, 511507, 511544

12 509447, 510343, 510344

14 511249

16 505879, 506916, 508461, 509000, 509108, 509132, 510182, 510183, 510184, 510536, 510816, 511406, 511438

17 507594, 509855, 510176, 510179, 510181, 510185, 510187, 510189, 510195, 510196, 510199, 510202, 510206, 
511235

19 507594, 510176, 510179, 510181, 510185, 510187, 510189, 510195, 510196, 510199, 510202, 510206, 510917, 
511044, 511130, 511460

20 509447, 510343, 510344, 510917, 511044, 511115, 511121, 511131

21 505879, 506916, 509011, 510536, 511044

25 509108, 509909, 509945, 509986, 509989, 510536, 510582, 510907, 511406

27 509447

28 509000, 509447, 509909, 510188, 510343, 510344, 510445, 510536, 510918, 511406

29 498168, 498170, 498171, 498172, 498173, 498174, 498181, 504655, 510943, 510944, 510946

30 504655, 509513, 510536, 511211, 511295

31 504655

32 504655, 510943, 510944, 510946

33 504655, 509497, 509718, 509753, 510091, 510847, 510944, 510946, 511390, 511394

34 510460

35 472341, 491548, 491551, 491552, 491553, 504655, 508958, 509000, 509132, 509244, 509341, 509513, 509634, 
509718, 509753, 509809, 510001, 510091, 510200, 510481, 510501, 510733, 510816, 510907, 511202, 511295, 
511344, 511394

36 491548, 491551, 491552, 491553, 509341, 510157, 510816, 511047

37 509132, 509311, 509491, 510522

38 472341, 510816

39 509132, 510117

40 509311, 509491, 510820

41 508455, 508459, 508719, 508773, 508958, 509108, 509366, 509778, 509977, 510191, 510200, 510368, 510369, 
510776, 510816, 510869, 510918, 510927, 510938, 510949, 511018, 511019, 511035, 511036, 511257, 511391, 
511406, 511414, 511415, 511552, 511620

42 472341, 504757, 509634, 509809, 510117, 510276, 510816, 511018, 511019, 511035, 511036, 511552
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2

43 508769, 508792, 509513, 509718, 509753, 509923, 509977, 510191, 510729, 510820, 511295, 511344

44 505879, 506916, 510191, 510586, 510816, 510869, 510927, 510938, 511391, 511406, 511414, 511415

45 505879, 506916, 510816



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1922 PELLOWSKI 511211

4 DRIVER 510117

4tech tools 509244

5 Star WEB 509634

5 WEB 509809

70mai 511249

AE AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI 511018

AE AKADEMIA ELEKTROMOBILNOŚCI 511019

AE 511035

AE 511036

AF-GL ZS 511235

AkademJA ZMIANY 511620

ALMA DE CHILE 509497

AMERICAN FOODIE 504655

ARCHIGLASS 511044

ATM Nasza Gruzja 510820

B CENTRUM ROZRYWKI BAJKOWY LABIRYNT 510918

BeBrighter 510949

BICANTA 510828

Bielenda Bio Vegan NAIL CARE 510584

BRA DAY ŁÓDŹ  
Breast Reconstruction Awareness 511414

BRA DAY POLSKA  
Breast Reconstruction Awareness 511415

BUŁA 509923

CALIFORNIA FITNESS 509368

CALIVITA 509366

CardOrganizer 511622

CERTYFIKAT ZIELONY DOM 511552

COBRA 511115

COBRA 511131

CU CENTRUM UBEZPIECZEŃ WOLSKA 510157

CzapoBA 510582

CZAR DENT 510927

CZAR DENT 510938

Diabetico 510501

DRUŻYNA DO ZADAŃ SPISALNYCH 509000

DRYPOL 509311

DUDIK 511507

DUDIK 511544

Edibazzar 511202

ENERGO Spółka z o.o. 511460

EVENT ZONE 508773

EXERCISE LIBRARY 510776

FINREG 510369

FitMech INTELLIGENCE FOR INDUSTRY 504757

fotovita 510482

GT Gold 510196

GT Green 510202

GT One 510185

GT Silver 510189

GT Termonium 510179

GTGold 510199

GTGreen 510206

GTOne 510187

GTSilver 510195

GTTermonium 510181

HEGNOR 509491

Hel of a Girl 510907

Hoch XPS 507594

HT SYSTEMS 511401

INSO 510368

Jęczmienioff 509932

JOST CHEMICAL 510245

JOSTCOTE 510248

JUNIOR ACADEMY 509977

K KARMELLO Chocolatier 509513

K2 MAGIC SPONGE 509011

Kamień DESTYLERNIA 1882 since 511394

KIDSEE 509447

kinderplay 510343

kindersafety 510344

Koleje Mazowieckie 509132

la belle 509986

LAVO. 510191

LWIE SERCE IWANICCY 505879

LWIE SERCE IWANICCY 506916

łobuz 510944

MALAWA RESIDENTIAL 511047

MeDiSH 510276

MERRET MUS 510091

MOTOR LUBLIN 508455

MOTOR LUBLIN 508459

MULTIPARCS POLSKA 491552

MULTIPARCS 491548

MULTIPARK POLSKA 491553

MULTIPARK 491551

NATURALNE OPAKOWANIE DO ŻYWNOŚCI  
WOSKOWIJKA BY Malu 508461

nicpoń 510943
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PICNIC CATERING 508769

PINGOZAURY 510536

POLANA 509753

POLAND BRADAY  
Breast Reconstruction Awareness 511391

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW  
I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLSUS 510816

Potato Poland 510200

PREDA 511130

Pregna Therapy 509917

PRYZMAT 510760

resinplast 509855

RESPONSIVE DRAW 510460

rever KIDS 509989

ROLLO KEBAB 510729

S SERWACH 510184

S SLUGFEST 508958

S 510182

SERWACH 510183

SILNA JAK MAMA 511406

SKARBY KAMBODŻY Premium Quality 510733

SLAVIC DIVISION 509945

SOKOŁÓW PARTY TIME MIX PRZEKĄSEK  
m MLEKOVITA LET’S PARTY! MIĘSNE SNACKI  
KABANOSY MINI SEROWE KULECZKI 498181

SOKOŁÓW Sokoliki m MLEKOVITA  
DUO SNACK PODWÓJNA PRZEKĄSKA  
PALUSZEK SEROWY + KABANOSEK  
Z DODATKIEM CIELĘCINY 498168

SOKOŁÓW Sokoliki m MLEKOVITA  
DUO SNACK PODWÓJNA PRZEKĄSKA  
PALUSZEK SEROWY + KABANOSEK  
Z DODATKIEM INDYKA 498170

SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK  
kabanos & paluszek serowy  
m MLEKOVITA ŹRÓDŁO BIAŁKA 498171

SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK  
kabanos & paluszek serowy wędzony  
m MLEKOVITA ŹRÓDŁO BIAŁKA 498172

SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK  
kabanos peperoni & paluszek serowy  
wędzony m MLEKOVITA ŹRÓDŁO BIAŁKA 498174

SOKOŁÓW WYPASIONY DUOSNACK  
kabanos peperoni & paluszek serowy  
z czarnuszką m MLEKOVITA ŻRÓDŁO BIAŁKA 498173

SPASTYNA MAX 510712

Strefa 701 IGNACY POLAŃSKI 511295

ŚLĄSKIE SMYKI 509778

TD 510917

TECHNO WAGY 507925

Termo Organika GT 510176

the King JAKOŚĆ PREMIUM 511438

THE LEGEND 510869

THE LOG TEAM 509909

Total Lifting PPV+ 510586

URLOPOWA 510847

urwis 510946

UV ULTRA VIOL 510481

V One V-ONE 511390

VIBRO SHAPE 510445

VIET STATION CHILL & EAT 508792

VIGONEZ MUSIC 508719

VOTUM ROBIN LAWYERS 509341

W WOZOWNIA GDAŃSKA 511344

WE CARS 510522

WÓDKA POLANA 509718

YIVO 510188

ZAUFAĆ SOBIE 511257

Złota Tarka 509108

ZNAJOMY ZNAJOMEGO 472341

[podo]help 510001



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.

547367 pingo (2020 02 24)
CFE: 27.05.01 5, 16

1035209 PIERRE SPARR (2020 03 19)
CFE: 27.05.01 33

1295477 EMGARD (2020 03 23) 1, 4
1329628 RICARDO RICCO (2019 12 30) 25, 35,
1413678 LINO (2018 06 22, 2018 05 27) 20
1507719 (2019 08 21)

CFE: 05.03.11, 28.05.00, 29.01.12 29, 30
1523788 deco-cuddle professional  

(2020 01 22, 2019 12 04)
CFE: 02.03.01, 27.01.01 3, 42

1523796 KRAKKEN (2019 08 26, 2019 02 28)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 9, 12, 28

1523836 bambik (2020 01 30, 2019 12 16)
CFE: 01.15.11, 27.05.03, 29.01.12 3, 5

1523845 (2019 11 21, 2019 05 29)
CFE: 26.11.02 3, 9, 14, 18, 25

1523846 MO (2019 12 30)
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.15 36, 41, 42

1523859 EQBIOTA (2020 02 11) 3, 5
1523863 NATURAL WOODLAND 

(2019 08 16, 2019 06 11)
31, 35

1523903 (2020 03 12)
CFE: 28.03.00 9

1523917 Noesis (2019 11 18) 16, 35, 41, 42
1523926 BCCI (2020 02 21, 2019 08 22) 41
1523928 BIKE TRAX (2019 10 23, 2019 04 23)

CFE: 27.05.09 9, 12, 37
1524025 SURGIKIDS (2019 10 18, 2019 05 10)

CFE: 02.05.17, 12.01.01, 13.01.06, 
26.05.01, 27.05.09, 29.01.15

10, 11, 
35, 44

1524040 Luis Bien (2019 12 30) 3
1524081 SonoAir (2020 03 09, 2019 09 27) 10
1524110 GOD IS LOVE (2019 09 10, 2019 03 11)

CFE: 05.01.03, 18.02.01, 23.05.05, 
24.01.15, 26.13.25, 28.05.00, 
29.01.15

16, 21, 25, 
26, 35, 42

1524122 HeyTap (2019 10 28, 
2019 05 29)

9, 35, 36, 38, 41, 42

1524214 NOVACORTE (2020 02 03) 33
1524260 FOLIAPLANT (2020 02 14) 1
1524265 Apafeed (2019 09 20) 1, 31, 35
1524303 XI (2019 11 26)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 7
1524309 JUNGLE COLLECTION 

(2020 01 24, 2019 07 25)
8, 9, 11

1524325 KRAKKEN (2019 08 26, 2019 02 26) 9, 12, 28
1524337 EPIBIOPLASTICS EPB 

(2019 12 05)
3, 5, 44

1524341 SUMIN (2020 03 02) 6
1524348 Il Decantato (2020 01 29)

CFE: 27.05.01 29
1524379 FAN-TEX (2020 03 12)

CFE: 27.05.01 17
1524384 KLEIN MACHT WEIN (2020 01 03)

CFE: 26.04.02, 27.05.09, 29.01.14 32, 33
1524468 Sano Smart Dairy Nutrition 

(2019 09 23, 2019 04 04)
31, 44

1524473 PERLÉO (2019 10 17, 2019 04 17) 8,
1524512 SWING (2019 12 30, 

2019 07 10)
29, 31, 32, 33

1524588 (2020 03 12)
CFE: 28.03.00 9

1524617 DERMOREACT (2020 02 11) 5
1524622 VISU360 (2020 02 22, 2020 01 22) 9, 42
1524624 BEACH LOVE (2020 02 27, 2019 10 09) 3
1524667 PLAT (2020 02 27) 42
1524693 SUDE (2019 09 20)

CFE: 27.05.01 32
1524695 BOE (2019 11 08)

CFE: 26.11.01, 27.05.11 9, 35, 37, 40, 41, 42
1524705 BITMEX NAKAMOTO 

(2020 01 19, 2019 07 19)
36

1524737 aist (2019 09 30, 2019 04 04)
CFE: 27.05.01, 29.01.01 9, 12, 28

1524747 (2019 12 27)
CFE: 26.01.01, 26.13.25 6

1524787 GelAmo (2019 12 17)
CFE: 01.15.23, 24.17.04, 27.05.01 30

1524794 N NOVA TRACK (2020 02 21)
CFE: 26.05.01, 27.05.08 12, 28

1524802 eKYC (2019 10 07, 2019 08 01)
CFE: 26.01.03, 27.05.09 9, 35, 36, 38, 42

1524859 KAIDEMAC (2019 12 11)
CFE: 27.05.01 7

1524918 SPARK FASTLANE (2020 02 07, 
2019 09 19)

9, 42

1524957 a1 (2019 09 30, 2019 03 29)
CFE: 26.03.01, 27.05.01, 27.07.01 9, 12

1524987 EYE WAY (2020 02 25, 2019 09 03)
CFE: 07.11.10, 26.04.04, 27.05.08 9

1525018 HICKS (2019 11 12)
CFE: 27.05.01 7, 12



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1295477, 1524260, 1524265 

3  1523788, 1523836, 1523845, 1523859, 1524040, 1524337, 1524624 

4  1295477 

5  547367, 1523836, 1523859, 1524337, 1524617 

6  1524341, 1524747 

7  1524303, 1524859, 1525018 

8  1524309, 1524473 

9  1523796, 1523845, 1523903, 1523928, 1524122, 1524309, 1524325,
 1524588, 1524622, 1524695, 1524737, 1524802, 1524918, 1524957,
 1524987 

10  1524025, 1524081 

11  1524025, 1524309 

12  1523796, 1523928, 1524325, 1524737, 1524794, 1524957, 1525018 

14  1523845 

16  547367, 1523917, 1524110 

17  1524379 

18  1523845 

20  1413678 

21  1524110 

25  1329628, 1523845, 1524110 

26  1524110 

28  1523796, 1524325, 1524737, 1524794 

29  1507719, 1524348, 1524512 

30  1507719, 1524787 

31  1523863, 1524265, 1524468, 1524512 

32  1524384, 1524512, 1524693 

33  1035209, 1524214, 1524384, 1524512 

35  1329628, 1523863, 1523917, 1524025, 1524110, 1524122, 1524265,
 1524695, 1524802 

36  1523846, 1524122, 1524705, 1524802 

37  1523928, 1524695 

38  1524122, 1524802 

40  1524695 

41  1523846, 1523917, 1523926, 1524122, 1524695 

42  1523788, 1523846, 1523917, 1524110, 1524122, 1524622, 1524667,
 1524695, 1524802, 1524918 

44  1524025, 1524337, 1524468
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