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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 4 maja 2020 r. Nr ZT18

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) 471898 (220) 2017 05 19
(731) DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE TOKARSKI 

I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) taxCube
(510), (511) 9 programy komputerowe.

(210) 503064 (220) 2019 08 02
(731) GAŁANDZIJ ALICJA WIĘCEJ KULTURY, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORBACZE

(531) 03.07.13, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 bawełniane płatki kosmetyczne, 8 sztućce 
z tworzyw ulegających biodegradacji, 18 tekstylne torby 
na zakupy, 21 słomki do picia.

(210) 503721 (220) 2019 08 22
(731) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) I Love Sales & Commerce
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów.

(210) 504013 (220) 2019 09 02
(731) KASIUBOWSKI ARTUR, Słubice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polando

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 24.17.24, 05.07.13, 11.01.05, 
02.09.04, 02.09.08, 18.01.19

(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, 
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
porównywania cen, dekoracja wystaw sklepowych, ofe-
rowanie w mediach produktów dla handlu detaliczne-
go, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, 
prospektów, broszur], doradztwo w zakresie organiza-
cji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, edy-
torskie usługi w dziedzinie reklamy, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, 
kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, in-
formacje handlowe i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], marketing, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, obróbka 
tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, opi-
nie i sondaże, doradztwo dotyczące organizowania dzia-
łalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo 
handlowe], rozlepianie plakatów reklamowych, wyszuki-
wanie informacji i plików komputerowych dla osób trze-
cich, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, po-
zyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy 
ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż pró-
bek, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstwa, 
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama 
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie 
materiału reklamowego, wynajmowanie nośników rekla-
mowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyj-
ne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe ba-
dania, sortowanie danych w bazach komputerowych, pro-
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mocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tele-
foniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen-
tów], telemarketing, reklama telewizyjna, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w za-
kresie udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trze-
cich, informacja handlowa i udzielanie porad konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], wyceny handlo-
we, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad 
gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towa-
ry i usługi na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 38 udostępnianie Internetu dla forum dyskusyj-
nego, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, poczta 
elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz 
danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla 
usług związanych z telezakupami, transmisja plików cyfro-
wych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], wy-
pożyczanie czasu dostępu do światowej sieci kompute-
rowej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, in-
formacja o rekreacji, informacja o edukacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizo-
wanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, organizowanie zawodów sportowych, pisanie 
tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektro-
niczne on-line nie do pobrania, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [in-
nych niż teksty reklamowe], organizowanie i prowadzenie 
seminariów, tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], 42 doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, dostarczanie i opracowy-
wanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie syste-
mów komputerowych, odzyskiwanie danych komputero-
wych, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
powielanie oprogramowania komputerowego, projekto-
wanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, udostęp-
nianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, wypożyczanie serwerów [hosting].

(210) 504019 (220) 2019 09 02
(731) MIELNIK MARIUSZ ANDRZEJ FLASH ZONE.PL, 

Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) fw FABRYKA WAFELKÓW

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 26.02.01, 
26.02.18

(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, pomoc dotycząca zarzą-
dzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, 
tworzenie tekstów reklamowych, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompu-
terowej, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów 
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem te-
lekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi informacyjne 
dla konsumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą kore-
spondencyjną w dziedzinie towarów takich jak utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, w tym muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, 
przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie 
towarów takich jak materiały drukowane, w tym książki, 
broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, al-
manachy (roczniki), komiksy jako książki, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą 
korespondencyjną w dziedzinie towarów takich jak krzy-
żówki, książeczki do kolorowania, afisze, plakaty, agendy, 
kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały 
drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, biulety-
ny jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze 
(blankiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki pa-
pierowe, drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy 
z papieru lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, 
kartki z życzeniami, karty pocztowe, nalepki, naklejki jako 
materiały piśmienne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, obrazy, reprodukcje 
obrazów, rysunki, materiały biurowe, komputery, sprzęt 
informatyczny i audiowizualny, sprzęt do przetwarzania 
danych, oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały edu-
kacyjne dla dzieci, usługi księgarni, mianowicie dystrybucja 
książek, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące 
magazyny, książki, gazety do pobrania, udostępnianie baz 
danych on-line z możliwością przeszukania obejmujących 
używane książki oferowane na sprzedaż i informacje kon-
taktowe do nabywców/sprzedawców, usługi promocyjne, 
mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania produktu 
na rynek w celu prezentowania nowych książek, autorów, 
wydawców lub sprzedawców detalicznych, usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importo-
wo - eksportowe, usługi mediacji i negocjacji w zakresie 
transakcji handlowych, usługi w zakresie porównywania 
cen, usługi subskrypcyjne, w tym usługi subskrypcji usług 
telekomunikacyjnych osób trzecich.

(210) 506376 (220) 2019 11 04
(731) SERAFIN TOMASZ, Warszawa; KOPUT KATARZYNA, 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 506379 (220) 2019 11 04
(731) SERAFIN TOMASZ, Warszawa;
KOPUT KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNT TECHNOLOGY

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 506723 (220) 2019 11 13
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m jak MRÓWKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 druki, dzienniki, publikacje drukowane, gaze-
ty, czasopisma, broszury, notesy, kalendarze, ulotki, prospek-
ty, poradniki, fotografie, wydawnictwa reklamowe, katalogi 
branżowe, plakaty, 35 organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, reklama na rzecz osób trzecich, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
próbek, publikowanie tekstów reklamowych, informacja 
handlowa, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz po-
przez Internet artykułami budowlanymi metalowymi i nie-
metalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artyku-
łami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami 
elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa 
domowego i sprzętem radiowo - telewizyjnymi, wyrobami 
z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw 
sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, 
włókienniczymi.

(210) 507080 (220) 2019 11 22
(731) VITANA a.s., Byšice, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CHEF CLUB

(531) 27.05.01, 01.01.05, 01.01.10, 02.09.15, 11.03.09
(510), (511) 29 mięso, ryby (nieżywe), drób, dziczyzna, eks-
trakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, 
suszone, gotowane i w puszkach, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, rośliny 
strączkowe (z wyjątkiem świeżych), buliony i wywary, buliony 
w postaci żeli, zupy, zupy błyskawiczne, mieszanki w posta-
ci proszku i pasty do przygotowywania gotowych posiłków 
i sosów do mięsa, na bazie składników pochodzenia zwierzę-
cego (składniki mięsne i mleczne, jaja) i ich mieszanki, skład-
niki do zup w postaci granulowanych mieszanek i drobnego 
makaronu, na bazie mięsnej, półprodukty mięsne, klopsy 
mięsne, produkty rybne, olej sezamowy, kluski ziemniaczane 
w proszku, puree ziemniaczane, mieszanki w postaci prosz-
ku i pasty do przygotowywania gotowych posiłków i sosów 
do mięsa, na bazie składników pochodzenia roślinnego 
(głównie warzyw i ziół) i ich mieszanki, preparowane nasio-
na sezamu, 30 kawa i substytuty kawy, herbata, kakao, ryż, 
tapioka i sago, mąki i przetwory zbożowe, chleb, wyroby pie-
karnicze, słodycze, lód, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, lód jadalny, przyprawy, 
mieszanki przypraw, mieszanki przypraw i ziół, kluski chle-
bowe w proszku, czekolada i inne desery w proszku, budynie 
w proszku, mieszanki do polew czekoladowych, mieszanki 
do polew kakaowych, mieszanki do polew kawowych, bu-
dynie błyskawiczne z kaszy manny, owsianki, kasze owsiane 
i kaszki zbożowe błyskawiczne, ryż mleczny, sosy chili, sosy 
sojowe, marynaty, sosy do sałatek, przyprawy w płynie, sosy 
zimne należące do tej klasy, kuskus, makarony, tortellini, skro-
bia spożywcza, sosy należące do tej klasy, sosy słodkie, pole-
wy czekoladowe, polewy cytrynowe, polewy marcepanowe 
i inne słodkie polewy, wyroby cukiernicze, mieszanki w po-
staci proszku i pasty do przygotowywania dań gotowych, 
sosów i sosów do mięsa, na bazie składników pochodzenia 
roślinnego, głównie mąki, zbóż, roślin strączkowych, przy-
praw i ich mieszanek, składniki do zup, takie jak granulowane 
mieszanki i drobne makarony, na bazie składników pocho-
dzenia roślinnego, głownie mieszanki mąki, bułki tartej, przy-
praw i dodatku warzyw, grzanki (kawałki smażonego chleba 
lub bułki), środki zagęszczające do gotowania produktów 
spożywczych, preparaty aromatyczne do żywności, 32 piwa, 
wody mineralne, napoje gazowane i inne napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe i soki, syropy i inne preparaty 
do przyrządzania napojów, napoje w proszku, 35 usługi pro-
mocyjne, reklama, promocja, prezentacja produktów w me-
diach komunikacyjnych, pokazy towarów, usługi reklamowe, 
wynajem powierzchni i czasu reklamowego, dystrybucja 
materiałów reklamowych i próbek produktów, dostarczanie 
informacji o charakterze handlowym lub reklamowym, do-
starczanie informacji multimedialnych o charakterze handlo-
wym, pośrednictwo w zakresie zakupów i sprzedaży, w tym 
sprzedaży przez Internet, sprzedaży detalicznej i hurtowej 
następujących towarów: mięso, ryby (nieżywe), drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, 
mrożone, suszone, gotowane i w puszkach, galaretki, dżemy, 
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze 
jadalne, rośliny strączkowe (z wyjątkiem świeżych), buliony 
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i wywary, buliony w postaci żeli, zupy, zupy błyskawiczne, 
mieszanki w postaci proszku i pasty do przygotowywania 
gotowych posiłków i sosów do mięsa, na bazie składników 
pochodzenia zwierzęcego (składniki mięsne i mleczne, jaja) 
i ich mieszanki, składniki do zup w postaci granulowanych 
mieszanek i drobnego makaronu, na bazie mięsnej, półpro-
dukty mięsne, klopsy mięsne, produkty rybne, olej sezamo-
wy, kluski ziemniaczane w proszku, puree ziemniaczane, 
mieszanki w postaci proszku i pasty do przygotowywania 
gotowych posiłków i sosów do mięsa, na bazie składników 
pochodzenia roślinnego (głównie warzyw i ziół) i ich mie-
szanki, preparowane nasiona sezamu, kawa i substytuty 
kawy, herbata, kakao, ryż, tapioka i sago, mąki i przetwory 
zbożowe, chleb, wyroby piekarnicze, słodycze, lód, cukier, 
miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, lód jadalny, przyprawy, mieszanki przypraw, mieszanki 
przypraw i ziół, kluski chlebowe w proszku, czekolada i inne 
desery w proszku, budynie w proszku, mieszanki do polew 
czekoladowych, mieszanki do polew kakaowych, mieszanki 
do polew kawowych, budynie błyskawiczne z kaszy manny, 
owsianki, kasze owsiane i kaszki zbożowe błyskawiczne, ryż 
mleczny, sosy chili, sosy sojowe, marynaty, sosy do sałatek, 
przyprawy w płynie, sosy zimne należące do tej klasy, kuskus, 
makarony, tortellini, skrobia spożywcza, sosy należące do tej 
klasy, sosy słodkie, polewy czekoladowe, polewy cytrynowe, 
polewy marcepanowe i inne słodkie polewy, wyroby cu-
kiernicze, mieszanki w postaci proszku i pasty do przygoto-
wywania dań gotowych, sosów i sosów do mięsa, na bazie 
składników pochodzenia roślinnego, głównie mąki, zbóż, 
roślin strączkowych, przypraw i ich mieszanek, składniki 
do zup, takie jak granulowane mieszanki i drobne makarony, 
na bazie składników pochodzenia roślinnego, głownie mie-
szanki mąki, bułki tartej, przypraw i dodatku warzyw, grzanki 
(kawałki smażonego chleba lub bułki), środki zagęszczające 
do gotowania produktów spożywczych, preparaty aroma-
tyczne do żywności, piwa, wody mineralne, napoje gazo-
wane i inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki, 
syropy i inne preparaty do przyrządzania napojów, napoje 
w proszku. 

(210) 507595 (220) 2019 12 04
(731) Filmbox International Ltd., Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINO TV

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty 
do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, te-
lewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, dekodery, 
urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt hi-fi, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne, 
kasety, płyty CD, płyty DVD, 35 usługi reklamowe z wykorzy-
staniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audio-
wizualnych, telewizyjnych, multimedialnych i internetowych, 
usługi administrowania wszelkimi urządzeniami i środkami 
transmisji sygnału telewizyjnego polegające na zarządzaniu 
urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania, 
transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, usługi zarzą-
dzania, usługa obsługi menedżerskiej polegająca na admi-
nistrowaniu i zarządzaniu produkcją telewizyjną i filmową, 

usługi marketingowe, usługi w zakresie produkcji audycji 
i filmów reklamowych, usługi w zakresie badania opinii ryn-
ku, usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające 
na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji 
dotyczących towarów, usług i wydarzeń, organizacja wystaw, 
targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 
pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów z branży mediów i rozrywki, 
teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, oraz towarów takich 
jak: gadżety reklamowe, aparaty i przyrządy kinematogra-
ficzne, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu 
i dźwięku, telewizory, radia, komputery i sprzęt komputerowy, 
dekodery, urządzenia do kodowania, wzmacniacze, sprzęt 
hi-fi, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, gry komputero-
we i telewizyjne, kasety, płyty CD, płyty DVD, papier, karton 
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki 
akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, 
fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książ-
ki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pako-
wania z papieru i tworzyw sztucznych, papierowe materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, odzież, odzież sportowa, obu-
wie, nakrycia głowy, zabawki, gry planszowe i automatyczne, 
sprzęt sportowy, ozdoby na choinkę, lalki, artykuły spożyw-
cze, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz 
zapoznawać się z opisem tych usług oraz kupować te towary 
i zamawiać te usługi w sklepie, z katalogu, na stronie interne-
towej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednic-
twem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie ko-
respondencyjne, używając środków telekomunikacji, 38 usłu-
gi produkcji i rozpowszechniania programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, programów 
informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi 
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, or-
ganizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sy-
gnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji 
za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, sieci te-
leinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypoży-
czanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych 
i zaszyfrowanych, agencje informacyjne i prasowe, 41 usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia imprez informacyj-
nych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, nauko-
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, 
konkursów, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod 
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów 
i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i interneto-
wych, usługi wydawnicze.

(210) 508529 (220) 2019 12 30
(731) Isagro S.p.a., Mediolan, IT
(540) (znak słowny)
(540) EMERALD
(510), (511) 5 środki grzybobójcze.

(210) 508560 (220) 2019 12 30
(731) CZACZYK RAFAŁ VENDIGO, Osówiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vendigo
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 11.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następu-
jących towarów: dystrybutory wody, ekspresy do kawy, au-
tomaty sprzedające, artykuły spożywcze, napoje, wynajem 
automatów sprzedających 37 instalacja automatów sprzeda-
jących; naprawa lub konserwacja automatów sprzedających, 
43 wynajem dystrybutorów wody, ekspresów do kawy.

(210) 508630 (220) 2019 12 31
(731) MEDIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, optyczne, sygnalizacyjne, elek-
tryczne przewodzące, transformujące, kontrolno-sterujące, 
do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, 
a w szczególności światła błyskowe, boje sygnalizacyjne, 
boje znakowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
dyktafony, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, 
elektroniczne etykiety towarów, instalacje elektryczne, ma-
teriały na przewody do sieci elektrycznej, przewody i kable 
elektryczne, transformatory elektryczne, złącza elektryczne, 
złącza do przewodów elektrycznych, epidiaskopy, głośniki, 
szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czysz-
czenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty elektryczne, gramofony i osprzęt do gramofonów, 
urządzenia do gier telewizyjnych, hologramy, instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, kable kon-
centryczne, kable optyczne, kable rozruchowe do silników, 
pierścienie kalibrujące, kamery wizyjne, dyski kompaktowe 
audio-video, kompaktowe dyski optyczne, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, 
lampy ciemniowe, lusterka optyczne, megafony, membrany 
akustyczne, światła sygnalizacyjne, monitory komputerowe, 
monitory obrazowe, dyski i taśmy do nagrywania dźwięku, 
odbiorniki audio- i video, odbiorniki radiowe, odtwarzacze 
kaset, urządzenia do odtwarzania dźwięku, lampy optyczne, 
latarnie optyczne, soczewki optyczne, regulatory świateł sce-
nicznych, regulatory światła, aparatura do rejestracji dźwię-
ku, nośniki do rejestracji dźwięku, pulpity rozdzielcze, szafy 
rozdzielcze, tablice rozdzielcze, rozgałęźniki elektryczne, apa-
ratura przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyj-
nych, słuchawki na uszy, sterowniki akustyczne, sygnalizacja 
świetlna lub mechaniczna, tablice sygnalizacyjne świecące 
i mechaniczne, trójkąty sygnalizacyjne dla niesprawnych po-
jazdów, obciążenie świetlne, tablice ogłoszeń, światłowody, 
tablice połączeń, tablice sterownicze, telewizory, mechani-
zmy na monety i żetony do włączania telewizorów, urządze-
nia podpowiadające dla spikerów, wideofony, wzmacniacze, 
zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punkto-
wych, magnetyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający 
dane i komputery, 11 urządzenia do oświetlania, a w tym: 
lampiony, lampki elektryczne na choinkę, abażury i klosze 
do lamp, obudowy i osłony do lamp, palniki do lamp, re-
flektory do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, zawieszenia 
do lamp, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, 
lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium, 
lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy 
oświetleniowe, lampy uliczne, latarki, latarki kieszonkowe, la-
tarnie oświetleniowe, urządzenia bezpieczeństwa do oświe-

tlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia 
do oświetlenia pojazdów i żarówki do nich, żarówki oświe-
tleniowe, lampy do aparatów projekcyjnych, palniki na ropę 
naftową, świeczniki, żyrandole, elektryczne żarniki do lamp.

(210) 509188 (220) 2020 01 18
(731) KNAPIK WOJCIECH, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) PANNONICA
(510), (511) 35 promocja i reklama festiwali, koncertów 
muzycznych, imprez plenerowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych, reklama radiowa, telewizyjna, bilbordowa, 
prasowa, za pośrednictwem sieci komputerowych, orga-
nizacja wystaw w celach reklamowych, 41 organizowanie, 
prowadzenie i obsługa festiwali muzycznych i kulturalnych, 
koncertów muzycznych, imprez plenerowych, produkcja fil-
mów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(210) 509241 (220) 2020 01 20
(731) CEBULA TOMASZ 4TECHTOOLS, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4tech

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi importowo-exportowe, usługi agen-
cji importowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży trady-
cyjnej 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, 39 usługi etykietowania.

(210) 509508 (220) 2020 01 28
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Meric soft
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne, w tym spray do nosa do celów medycznych.

(210) 509510 (220) 2020 01 28
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, produkty farmaceutyczne, pre-
paraty medyczne, w tym krople do nosa, preparaty farma-
ceutyczne.

(210) 509511 (220) 2020 01 28
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty medyczne, w tym spray do nosa 
do celów leczniczych, produkty farmaceutyczne.

(210) 509782 (220) 2020 02 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Kiełbasa KOLSKA WYPRODUKOWANE 

W POLSCE PRODUKT Z WIELKOPOLSKI

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.03.02, 05.11.99, 08.05.04, 08.05.01, 
05.03.13, 05.03.16, 24.01.05, 24.07.01, 09.01.07, 25.01.15, 
25.05.02, 26.11.03, 26.11.10, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 509785 (220) 2020 02 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) UŁAŃSKA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wy-
roby na bazie mięsa.

(210) 509796 (220) 2020 02 03
(731) FRANCZAK WITOLD AGRO-DRINK, Mordarka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bóbr

(531) 03.05.05, 03.05.26, 03.05.27, 06.19.05, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.15

(510), (511) 33 napoje alkoholowe.

(210) 509807 (220) 2020 02 04
(731) OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyj-
ne, do wykrywania, testowania, inspekcji, do ratowania życia 
i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do nagry-
wania, transmisji, odtwarzania lub przetwarzania dźwięku, 
obrazów lub danych, nośniki nagrane lub do pobrania, nośni-
ki cyfrowe lub analogiczne nienagrane do nagrywania i za-
pisywania, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty 
(dyski), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do prze-
twarzania danych i komputery, sprzęt peryferyjny do kom-
puterów, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, 
aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe, w tym 
aplikacje mobilne, do gromadzenia, przechowywania da-
nych i tworzenia kopii zapasowych danych, oprogramowa-
nie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do zarządzania 
bazami danych, oprogramowanie komputerowe, w tym apli-
kacje mobilne, do wirtualizacji, oprogramowanie kompute-
rowe, w tym aplikacje mobilne, do zapewnienia zdalnego 
dostępu do innych aplikacji lub infrastruktury, oprogramo-
wanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do zdalnego 
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wsparcia informatycznego, oprogramowanie komputerowe, 
w tym aplikacje mobilne, do gromadzenia, przechowywa-
nia, przetwarzania i udostępniania danych w chmurze lub in-
nych usługach sieciowych, oprogramowanie komputerowe, 
w tym aplikacje mobilne, do zapewnienia bezpieczeństwa 
danych w usługach sieciowych lub na nośnikach danych, 
oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, 
do administracji i zarządzania innym oprogramowaniem 
i sprzętem komputerowym, oprogramowanie komputerowe 
do monitorowania wydajności chmury, oprogramowanie 
do zarządzania bazami danych, komputerowe oprogramo-
wanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramo-
wanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokony-
wanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, opro-
gramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania z Internetu, elektroniczne publikacje on-
-line (do pobrania z Internetu lub sieci komputerowej bądź 
komputerowej bazy danych), oprogramowanie do obsługi 
wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie do udostęp-
niania plików, oprogramowanie łącznościowe do elektro-
nicznej wymiany danych, treści audio, treści wideo, obrazów 
i grafik za pośrednictwem sieci komputerowych, mobilnych. 
bezprzewodowych i telekomunikacyjnych, oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania obrazów, grafik, treści 
audio, treści wideo i tekstu, pobieralne oprogramowanie 
komputerowe do umożliwiania elektronicznej transmisji in-
formacji, danych, dokumentów, głosu oraz obrazów przez 
Internet, aplikacje komputerowe do nadawania strumienio-
wego materiałów audio, materiałów wideo, nagrań wideo, 
muzyki i obrazów, urządzenia do transmisji strumieniowej 
mediów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do po-
brania do przeglądania, kontrolowania i uzyskiwania dostępu 
do zdalnych komputerów i sieci komputerowych, 35 doradz-
two specjalistyczne w sprawach prowadzenia i organizowa-
nia działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, systematyzacja i pozyskiwanie danych 
do elektronicznych baz danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji 
handlowych w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn 
biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, pośrednictwo w zakresie 
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich oraz komputerowego zarządzania 
plikami, dzierżawa maszyn biurowych, informacja o powyż-
szych usługach, doradztwo w zakresie sprzętu przetwarzają-
cego dane, maszyn biurowych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej dotyczące oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, 38 tele-
komunikacja, transmisja danych, przesyłanie informacji 
za pomocą urządzeń elektronicznych, dzierżawa urządzeń 
do przesyłania danych, informacja o powyższych usługach, 
doradztwo w zakresie urządzeń do przesyłania danych, inte-
raktywne usługi telekomunikacyjne, udostępnianie instalacji 
telekomunikacyjnych, doradztwo w dziedzinie telekomuni-
kacji, 41 usługi edukacyjne, nauczanie i kształcenie w szcze-
gólności organizowanie szkoleń dotyczących systemów 
i sieci komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu kom-
puterowego, prowadzenie seminariów, zajęć, warsztatów, 
kursów on-line i konferencji w dziedzinie technologii, prze-
twarzania w chmurze, informacja o powyższych usługach, 
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi ho-
stingowe, usługi dostawców hostingu w chmurze lub innych 
usługach sieciowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
usługi oprogramowania do tworzenia chmury i zarządzania 

nią jako usługi [SaaS], usługi doradcze w zakresie gromadze-
nia, 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 maszyn wirtu-
alnych, usługi udostępniania i zarządzania środowiskiem 
uruchomieniowym programów komputerowych, usługi 
wsparcia technicznego dotyczące zarządzania komputero-
wą lub programową infrastrukturą zdalną, usługi wsparcia 
technicznego dotyczące zarządzania infrastrukturą kompu-
terową lub programową, usługi monitorowania, administra-
cji i zarządzania systemami informatycznymi, usługi monito-
rowania, administracji i zarządzania aplikacjami w chmurze 
lub innych usługach sieciowych, usługi tworzenia aplikacji 
internetowych, usługi gromadzenia, przechowywania i ar-
chiwizacji danych, usługi przetwarzania danych w chmurze, 
usługi przetwarzania danych w usługach sieciowych, usługi 
centrów danych, usługi odzyskiwania danych, usługi zarzą-
dzania bazą danych, usługi projektowania, budowy i utrzy-
mania sieci komputerowych, usługi zarządzania bezpieczeń-
stwem w sieciach komputerowych, ochrona sieci kompute-
rowych przed zagrożeniami związanymi z nieuprawnionym 
dostępem do danych lub zakłóceniami funkcjonowania sieci 
komputerowych, usługi monitorowania i zarządzania bez-
pieczeństwem w usługach sieciowych, usługi monitorowa-
nia i zarządzania bezpieczeństwem w usługach sieciowych 
polegające na egzekwowaniu, ograniczaniu i kontrolowaniu 
uprawnień dostępu do użytkowników zasobów obliczenio-
wych dla zasobów chmurowych, mobilnych lub sieciowych, 
projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwa-
rzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania 
danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramo-
wania, sieci komputerowych, programowanie komputerów 
lub sprzętu przetwarzającego dane, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, wypożyczanie komputerów i inne-
go sprzętu przetwarzającego dane, techniczne usługi i bada-
nia oraz ich projektowanie, archiwizacja elektronicznych baz 
danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz 
danych, informacja o powyższych usługach, 45 doradztwo 
związane z rejestracją nazw domen, rejestracja nazw domen 
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci kompu-
terowej, rejestrowanie nazw domen, wynajem nazw domen 
internetowych.

(210) 509841 (220) 2020 02 04
(731) SKORYCKI SERGIY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKORYCKI KANCELARIA ADWOKACKA
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(531) 26.04.22, 26.11.05, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o te-
matyce prawniczej i ekonomicznej, edukacja, kształcenie 
praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe 
w dziedzinie prawa, doradztwo zawodowe, publikowanie 
tekstów i książek o tematyce prawniczej, publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków o tematyce prawni-
czej, obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych  
on-line, porady w zakresie prawa, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
45 usługi prawne, świadczenie kompleksowych usług praw-
nych, obsługa prawna, porady prawne i zastępstwo proceso-
we, doradztwo prawne, mediacja, usługi rejestracyjne praw-
ne, usługi wsparcia prawnego, przygotowywanie opinii i eks-
pertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone przez 
wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb 
poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifiko-
wanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, 
licencjonowanie własności intelektualnej, tworzenie umów, 
usługi prawnika indywidualnego, wsparcie prawne transakcji 
handlowych, obsługa prawna i prawne doradztwo korpora-
cyjne, tworzenie zasobów prawnych, nadzór prawny, analizy 
prawne, badanie stanu prawnego i analiza prawna podmio-
tów gospodarczych, obsługa prawna fuzji, przekształceń 
i połączeń, tworzenie struktur prawnych.

(210) 509844 (220) 2020 02 04
(731) SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAFTLINE

(531) 26.04.22, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 3 środki ścierne i polerskie, rolki ścierne, paski 
ścierne, folie ścierne, papiery ścierne, elastyczne materia-
ły ścierne, przemysłowe środki ścierne, materiały ścierne, 
7 końcówki ścierne do użytku z maszynami, tarcze ścierne 
do szlifierek elektrycznych, tarcze ścierne o napędzie elek-
trycznym, narzędzia ścierne będące częściami maszyn, ta-
śmy ścierne do szlifierek elektrycznych, narzędzia ścierne 
do użytku z maszynami, dyski ścierne do szlifierek z napę-
dem elektrycznym, narzędzia ścierne obrotowe w kształcie 
tarczy [maszyny], tarcze z materiału ściernego [części do ma-
szyn], obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy [części 
maszyn], arkusze ścierne będące częściami maszyn lub na-
rzędzi elektrycznych, piły wyrzynarki z napędem elektrycz-
nym, wkrętarki elektryczne, wiertarki elektryczne, wiertarko-
-wkrętarki elektryczne, szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne, 
maszyny do mycia ciśnieniowego, narzędzia wykorzystujące 
strumień wody pod wysokim ciśnieniem, w szczególności 
lance ciśnieniowe, pistolety ciśnieniowe, 8 tarcze ścierne 
[części do narzędzi ręcznych], tarcze ścierne do użytku z na-
rzędziami ręcznymi, tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], narzędzia ścierne [przyrządy ręczne], tarcze ścierne 
(narzędzia ręczne), wiertła [części narzędzi ręcznych], wkrę-
taki ręczne, śrubokręty, szczypce, grzechotki [narzędzia ręcz-
ne], młotki [narzędzia ręczne], noże [narzędzia ręczne], noże 
wysuwane [narzędzia ręczne], ostrza do noży, piły [narzędzia 
ręczne], piły do metalu, piły do drewna, piły do gazobeto-

nu, piły płatnice, brzeszczoty do pił [części do narzędzi ręcz-
nych], skrzynki uciosowe [narzędzia], klucze płaskie, klucze 
oczkowe, klucze płasko-oczkowe, klucze nasadowe, klucze 
do rur, ostrza [narzędzia ręczne], piły grzbietnice, 9 miary 
zwijane, miary stolarskie, suwmiarki, taśmy miernicze.

(210) 510028 (220) 2020 02 10
(731) WAC-WOJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grybów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VVV WAC-WOJ

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 alkohol [paliwo], alkohol etylowy [paliwo], antra-
cyt, benzyna, benzyna ciężka, benzyna ciężka ze smoły węglo-
wej, benzyna lekka, brykiety drzewne, brykiety węglowe, 
brykiety z torfu [paliwo], ciecze chłodząco - smarujące, dena-
turat, dodatki niechemiczne do paliwa, drewno opałowe, 
energia elektryczna, gaz generatorowy [gaz czadnicowy], gazy 
do oświetlania, grafit smarujący, hubka [podpałka], koks, lignit, 
ligroina, mazut, miał węglowy [paliwo], mieszaniny pochłania-
jące kurz, mieszanki do wiązania pyłu do zamiatania, nafta, ole-
ina, olej napędowy, olej rycynowy do celów przemysłowych, 
olej rzepakowy do celów przemysłowych. olej słonecznikowy 
do celów przemysłowych, olej ze smoły węglowej, oleje 
do farb, oleje do konserwacji murów, oleje do smarowania, ole-
je silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownic-
two], oleje zwilżające, paliwa, paliwa mineralne, paliwo benze-
nowe, paliwo gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwo na ba-
zie ksylenu, paliwo oświetleniowe, paliwo w postaci brykietów, 
paliwo z biomasy, parafina, podpałki, preparaty pochłaniające 
pył, ropa naftowa, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpy-
lone mieszanki paliwowe, smary, smary przemysłowe, środki 
do usuwania pyłu, tłuszcze do oświetlenia, tłuszcze do smaro-
wania, torf [paliwo], wazelina do celów przemysłowych, węgiel, 
wosk [surowiec], wosk do oświetlenia, wosk przemysłowy, wosk 
pszczeli, wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, 
wosk ziemny [ozokeryt], zestalone gazy [paliwa], 19 alabaster, 
alabastrowe szkło, altany [konstrukcje metalowe], asfalt, na-
wierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbestowy, 
balustrady niemetalowe, beton, betonowe elementy budow-
lane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla 
budownictwa, boazerie, tektura budowlana [asfaltowana], kon-
strukcje budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe prze-
nośne, cegły, cement, deski [drewno budowlane], deski podło-
gowe, deski podłogowe [drewniane], domy z prefabrykatów 
[zestawy do montażu], drewniane forniry, drewno budowlane, 
drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przed-
miotów użytku domowego, drewno na profile, drewno obro-
bione, drzwi niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, drzwi 
wahadłowe niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, 
płyty drzwiowe niemetalowe, dzieła sztuki wykonane z kamie-
nia, betonu lub marmuru, dźwigary niemetalowe, niemetalo-
we elementy budowlane w postaci płyt, elementy krawędzio-
we do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy 
wykończeniowe niemetalowe, filc dla budownictwa. ganki 
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niemetalowe do budownictwa, geotekstylia, gips [materiał bu-
dowlany], granit, drzwi harmonijkowe niemetalowe, szkło izola-
cyjne [budownictwo], wyroby kamieniarskie, kamienie (mate-
riały wiążące do produkcji), kamień, kamień budowlany, kamień 
żużlowy, kanały [dukty] niemetalowe do instalacji wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, kątowniki niemeta-
lowe, kruszywo klinkier, deflektory kominowe niemetalowe, 
nasady kominowe niemetalowe, przedłużacze kominowe nie-
metalowe, kominowe trzony niemetalowe, kominy niemetalo-
we, konstrukcyjne elementy niemetalowe do budownictwa, 
korek aglomerowany dla budownictwa, kostka brukowa drew-
niana. kratownice niemetalowe, kreda [surowiec], krokwie da-
chowe, ksylolit, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 
listwy niemetalowe, cement magnezjowy, margiel wapienny, 
marmur, materiały budowlane niemetalowe, materiały do po-
kryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nad-
proża niemetalowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe 
materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe płytki ścienne, 
niemetalowe ramy do okien szklanych, niemetalowe drewnia-
ne, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla bu-
downictwa, niemetalowe opancerzenie z płyt, niemetalowe 
osłony pancerne, pak, palisady niemetalowe, niemetalowe pa-
rapety okienne, parkiety, piasek z wyjątkiem piasku formierskie-
go, płoty parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe 
dla budownictwa, płytki brukowe niemetalowe, płyty budow-
lane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wy-
konane z materiałów niemetalowych!, podłogi niemetalowe, 
podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe, 
pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słonecz-
ne, pokrycia dachów z gontów, pokrycia ścienne nie z metalu, 
porfir [kamień], powłoki [materiały budowlane], profile nieme-
talowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, 
rurociągi zasilające niemetalowe, spustowe rury niemetalowe, 
sztywne rury niemetalowe [budownictwo], rury drenażowe 
niemetalowe, rury kamionkowe, rury wodociągowe niemeta-
lowe, rusztowania niemetalowe, dachowe rynny niemetalowe, 
stopnie schody niemetalowe, schody niemetalowe, siding wi-
nylowy [materiały budowlane], silosy niemetalowe, sklejka, słu-
py cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, smoła, 
smoła węglowa, smołowane taśmy do użytku w budownic-
twie, sufity niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], szalunki nie-
metalowe do betonu, szkło bez odpryskowe, szkło budowlane, 
szkło emaliowane do celów budowlanych, sztuczny kamień, 
ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, 
uliczne ścieki niemetalowe, tarcica, terakota [materiał budowla-
ny], tłuczeń, tuf wapienny, tynk, wapień, wapno, pokrywy 
do włazów niemetalowe, wsporniki niemetalowe do użytku 
w budownictwie, wykończeniowe elementy dachów nieme-
talowe, zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażo-
wych niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory wodo-
ciągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki 
murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żaluzje 
[zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, żużel [materiał bu-
dowlany], żwir, 29 bekon, białka jajek, białko do celów kulinar-
nych, bita śmietana, preparaty do produkcji bulionu, cebula 
konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, konserwowy czosnek, drób nieży-
wy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty mięsne, enzy-
my mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa, file-
ty rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, gala-
rety mięsne, galbi [danie z grilowanego mięsa], groszek konser-
wowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, hot dogi 
w cieście kukurydzianym, ikra rybia przetworzona, jagody kon-
serwowane, jaja, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, kar-
czochy konserwowe, kaszanka, kawior. kefir [napój mleczny], 
kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa 
[kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], 

koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żu-
rawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty 
rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, kon-
serwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu, krążki 
cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki różo-
we [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa przetworzona, kwa-
śna śmietana, langusty nieżywe, łosoś nieżywy, małże (mięcza-
ki) nieżywe, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, 
masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owo-
ców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowa-
ne, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, 
mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko sfer-
mentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko 
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mrożone owoce, na-
poje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka koko-
sowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie 
mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, na-
siona przetworzone, olej kostny jadalny, olej kukurydziany spo-
żywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sło-
necznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, 
olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, 
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożyw-
cze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowa-
ne, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy 
laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne 
przetworzone, osłonki kiełbas naturalne lub sztuczne, ostrygi 
nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lu-
krowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, 
pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty z kromek 
zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątrób-
ki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, 
płatki ziemniaczane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, 
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owo-
ców, przetwory do zup jarzynowych, raki nieżywe, rodzynki, 
ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki 
nieżywe, serwatka, skorupiaki nieżywe, skórki owocowe. sma-
lec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, 
sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do go-
towania, soki roślinne do gotowania. substytuty mleka, szynka, 
śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, 
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, warzywa gotowa-
ne, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w pusz-
kach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar bulion, 
zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania zupy, żelatyna, 
żółtka jajek, żywność przygotowana z ryb, 30 bułeczki słodkie, 
bułka tarta, bułki, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto [masa do pieczenia], ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, czekolada, czekolada pit-
na, czosnek mielony [przyprawa], dekoracje cukiernicze 
do ciast, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eterycz-
ne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, glazury 
do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł 
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, gryka 
przetworzona, herbata, herbata mrożona, imbir, jęczmień gnie-
ciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, kanapki, kanap-
ki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza gulgur, 
kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, 
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszenicy 
do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukury-
dza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kuskus [kasza] 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lomper [podpło-
myk na bazie ziemniaków], lukier do ciast, majonez, makaron 
nitki, makaron rurki, makarony, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, 
mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka 
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mięsne sosy, mię-
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so zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, 
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy de-
serowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczni-
czych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mle-
kiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napo-
je na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, orzechy w czekoladzie, 
owies łuskany, galaretki owocowe [słodycze], pasta migdałowa, 
pasta z soi [przyprawa], pasty czekoladowe do smarowania za-
wierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasztet w cieście, 
pesto [sos], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], piernik, 
pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kim-
chi, płatki kukurydziane, pralinki, preparaty do zmiękczania 
mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące 
kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), puddingi, ryż, sajgonki, 
sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos żurawinowy 
[przyprawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owo-
cowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, 
sushi, syropy i melasa, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie 
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, 
wareniki [pierogi z nadzieniem], wyroby cukiernicze, wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu pro-
duktów spożywczych, zboża, zioła do celów spożywczych, 
zioła konserwowane [przyprawy], 36 administrowanie doma-
mi czynszowymi, agencje nieruchomości, analizy finansowe, 
doradztwo w sprawach finansowych, handel walutami i wy-
miana walut, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in-
westycje kapitałowe, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobie-
ranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowa-
nie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, usługi finan-
sowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyj-
ne, usługi likwidacji przedsiębiorstw finansowe, wynajem biur 
do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie 
finansami, zarządzanie nieruchomością, 39 dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie wiado-
mości, dostarczanie energii elektrycznej, dostawa towarów, 
eskortowanie podróżnych, fracht [przewóz towarów], holowa-
nie, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, logisty-
ka transportu, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, 
pośrednictwo frachtowe, przeprowadzki, przewożenie, prze-
wóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, skła-
dowanie towarów, spedycja, transport, transport autobusowy, 
transport i przechowywanie odpadów, transport mebli, trans-
port pasażerski, usługi car-sharingu, usługi kierowców, usługi 
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi rozła-
dunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu samocho-
dami silnikowymi, wynajem autokarów, wynajem łodzi, wyna-
jem samochodów, wynajem traktorów, wynajmowanie koni, 
wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, zbieranie 
wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 41 do-
radztwo zawodowe, fotografia, hazard, informacja o edukacji, 
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, 
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy kore-
spondencyjne, nauczanie indywidualne, nocne kluby, organi-
zacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 

organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizo-
wanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów spor-
towych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fit-
ness, przedszkola, świadczenie usług w zakresie karaoke, tłuma-
czenia, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi klu-
bowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], usługi orkiestry, usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
usługi związane z dyskotekami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki 
dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla 
zwierząt. kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, pen-
sjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, rzeźbienie 
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi re-
cepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwa-
cji pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwate-
rowanie], wynajem sal na zebrania, wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bieli-
zny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń 
do gotowania, żłobki dla dzieci.

(210) 510036 (220) 2020 02 13
(731) KRAWCZYK PIOTR, Rzędowie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apiciasto

(531) 03.13.05, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 cukier, mąka i produkty zbożowe, 31 prepara-
ty na pokarm dla pszczół, substancje na pokarm dla pszczół, 
pokarm dla pszczół w postaci, syropu, ciasta i pasty, 32 syro-
py i inne produkty do produkcji napojów.

(210) 510046 (220) 2020 02 10
(731) CIERZNIAK RADOSŁAW FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA, Bobolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRALNIA PERFEKTPLUS

(531) 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 pranie, pranie bielizny pościelowej, prasowa-
nie bielizny, prasowanie parowe odzieży.
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(210) 510050 (220) 2020 02 10
(731) GOŁASKA PAULINA CENTRUM WSPIERANIA RELACJI, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RELACYJNI
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, 
konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie i pro-
wadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, 
usługi w zakresie edukacji dietetycznej, kształcenie ustawicz-
ne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie 
planów szkoleniowych, systemów ocen pracowniczych, pu-
blikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie 
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie 
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, usługi trenerskie w zakresie 
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompe-
tencji, usługi w zakresie budowania zespołu, doradztwo za-
wodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 
coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju oso-
bistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 
trening jogi, trening medytacji, treningi zdrowotne i treningi 
fitness, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi w za-
kresie treningu fizycznego, usługi treningowe w zakresie 
aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 
44 psychoterapia, psychoterapia holistyczna, terapia sztu-
ką, konsultacje, doradztwo i badania psychologiczne, usługi 
dietetyków, poradnictwo dietetyczne, usługi doradcze w za-
kresie dietetyki i odżywiania, usługi w zakresie zarządzania 
stresem, poradnictwo medyczne związane ze stresem, usłu-
gi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 510057 (220) 2020 02 10
(731) BIELINIS ADAM IMVELO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIONIKA URODY SALON & SPA

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 44 depilacja woskiem, manicure, salony piękności.

(210) 510113 (220) 2020 02 12
(731) FARMIO BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja w proszku, białka jajek, żółtka jajek.

(210) 510210 (220) 2020 02 17
(731) NAZARUK JERZY, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GRUPA NAZARUK

(531) 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, części i akcesoria 
do pojazdów, lądowe pojazdy i środki transportu, pasażer-
skie pojazdy mechaniczne, pojazdy, pojazdy elektryczne, 
pojazdy hybrydowe, pojazdy dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 35 prowadzenie: salonu sprzedaży po-
jazdów, w tym motocykli i samochodów nowych i używa-
nych, sklepu z częściami zamiennymi nowymi i używanymi 
do pojazdów, pośrednictwa sprzedaży pojazdów i ich części, 
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie 
wycen, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, wynajem 
nieruchomości i majątku, 37 obsługa, naprawa, czyszczenie, 
mycie i konserwacja pojazdów, naprawa nadwozi, podwozi, 
zespołów napędowych pojazdów, 39 wynajmowanie: pojaz-
dów, garaży, magazynów, miejsc parkingowych, powierzch-
ni na salony samochodowe i sklepy.

(210) 510211 (220) 2020 02 17
(731) NAZARUK JERZY, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Nazaruk
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, części i akcesoria 
do pojazdów, lądowe pojazdy i środki transportu, pasażer-
skie pojazdy mechaniczne, pojazdy, pojazdy elektryczne, 
pojazdy hybrydowe, pojazdy dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 35 prowadzenie: salonu sprzedaży po-
jazdów, w tym motocykli i samochodów nowych i używa-
nych, sklepu z częściami zamiennymi nowymi i używanymi 
do pojazdów, pośrednictwa sprzedaży pojazdów i ich części, 
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie 
wycen, ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, wynajem 
nieruchomości i majątku, 37 obsługa, naprawa, czyszczenie, 
mycie i konserwacja pojazdów, naprawa nadwozi, podwozi, 
zespołów napędowych pojazdów, 39 wynajmowanie: pojaz-
dów, garaży, magazynów, miejsc parkingowych, powierzch-
ni na salony samochodowe i sklepy.

(210) 510251 (220) 2020 02 18
(731) Jost Chemical Co., St. Louis, US
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 19.11.04, 19.11.07
(510), (511) 1 specjalistyczne środki chemiczne wykorzy-
stywane w procesie wytwarzania produktów farmaceutycz-
nych i dentystycznych, specjalistyczne środki chemiczne 
wykorzystywane w procesie wytwarzania suplementów 
diety oraz suplementów odżywczych do spożycia przez 
ludzi, specjalistyczne środki chemiczne wykorzystywane 
w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, specjali-
styczne środki chemiczne wykorzystywane jako odczynniki 
chemiczne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne.

(210) 510255 (220) 2020 02 17
(731) FATHER AND SON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielnik ZERO WASTE

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do brody, balsam do brody, balsamy 
do ciała, balsamy do włosów, balsam odżywczy, balsamy 
do celów kosmetycznych, balsamy do rąk, balsamy do ust, 
barwniki do brody, błyszczyki do ust, kosmetyki blokujące 
promieniowanie słoneczne, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosme-
tyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki 
do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki or-
ganiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki w po-
staci płynów, kostki mydła do mycia ciała, krem do rak, krem 
do twarzy, krem do włosów, krem przeciwzmarszczkowy, 
kremy BB, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kre-
my do ciała, kremy do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy 
do skóry, kremy do twarzy, kremy do twarzy i ciała [kosmety-
ki], kremy do włosów, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy 
kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetycz-
ne do skóry suchej, kremy kosmetyczne odżywcze, kremy 
ochronne, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy prze-
ciwzmarszczkowe, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, 
maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, maseczki 
oczyszczające, maski do pielęgnacji włosów, maski do twa-
rzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy i ciała, masło do rąk 
i ciała, mydła w kostce, mydła do rąk, mydła kosmetyczne, 
mydło do golenia, odżywczy wosk do włosów, odżywka 
do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy w formie 
sprayu, odżywki do włosów, odżywki do włosów w kostce, 
odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne 
do włosów, olejek do kąpieli, olejek do włosów, olejki do ma-
sażu, olejki do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, olejki 
do ciała, olejki do ciała i twarzy, olejki do celów kosmetycz-
nych, olejki do brody, olejki do włosów, olejki do twarzy, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, oliwki do kąpieli, 
olejki kosmetyczne, peeling do stóp, peelingi złuszczające 
do ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszcza-
jące do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające do stóp, 

peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, 
pomady do włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty 
do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, pre-
paraty do pielęgnacji brody, preparaty nawilżające do ciała, 
preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, serum do celów kosmetycznych, se-
rum do włosów, szampony do włosów, szampony dla nie-
mowląt, szampony do użytku osobistego, szampony prze-
ciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony prze-
ciwłupieżowe, szampony w kostkach, szampony z odżywką 
do włosów, szampony zmiękczające, toniki do włosów, toniki 
do skóry, wosk do wąsów, wosk do włosów, wody kolońskie, 
zapachowe kremy do ciała, zapachowe płyny i kremy do pie-
lęgnacji ciała, żel po goleniu, żel pod prysznic i do kąpieli, 
zestawy kosmetyków.

(210) 510301 (220) 2020 02 18
(731) MUZYK JOANNA FIRMA BERENIKA JO.MU.,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joanna Muzyk atelier

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, chusty [odzież], czapki sportowe, 
czepki damskie [nakrycia głowy], kapelusze, kaszkiety, muf-
ki [odzież], opaski na głowę, woalki, welony [odzież], toczki 
[kapelusze], apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
bielizna ciążowa, bielizna damska, bielizna dla kobiet, bieli-
zna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, bikini, biustono-
sze, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, body 
[bielizna], bokserki, bolerka, futra [odzież], dżinsy, eleganckie 
spodnie, garnitury, golfy, kamizelki, kombinezony, kąpielów-
ki, kombinezony [odzież], kostiumy, kostiumy kąpielowe, 
koszule, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, koszul-
ki z nadrukami, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, muszki, na-
rzutki na ramiona, ocieplacze, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież ze skóry, peleryn-
ki, paski skórzane [odzież], paski materiałowe [odzież], paski 
wykonane z imitacji skóry, piżamy, podkolanówki, podom-
ki, płaszcze damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze 
zimowe, polary, poncza, rękawiczki, skarpetki, smokingi, 
spodenki, spodnie dresowe, spódnice, spodnie sportowe, 
stroje sportowe, suknie ślubne, suknie balowe, swetry, szale, 
szorty, T-shirty z krótkim rękawem, tuniki, ubrania codzien-
ne, 42 usługi projektowania, projektowanie odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, usługi w zakresie projektowania odzieży, pro-
jektowanie dodatków odzieżowych, usługi projektowania 
obuwia.

(210) 510305 (220) 2020 02 18
(731) MUZYK JOANNA FIRMA BERENIKA JO.MU.,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J.M. SPORT
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakry-
cia głowy, obuwie, odzież, chusty [odzież], czapki sportowe, 
czepki damskie [nakrycia głowy], kapelusze, kaszkiety, muf-
ki [odzież], opaski na głowę, woalki, welony [odzież], toczki 
[kapelusze], apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
bielizna ciążowa, bielizna damska, bielizna dla kobiet, bieli-
zna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, bikini, biustono-
sze, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, body 
[bielizna], bokserki, bolerka, futra [odzież], dżinsy, eleganckie 
spodnie, garnitury, golfy, kamizelki, kombinezony, kąpielów-
ki, kombinezony [odzież], kostiumy, kostiumy kąpielowe, ko-
szule, koszule nocne, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
z nadrukami, krawaty, kurtki, legginsy, majtki, muszki, narzutki 
na ramiona, ocieplacze, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież sportowa, odzież ze skóry, pelerynki, paski 
skórzane [odzież], paski materiałowe [odzież], paski wykona-
ne z imitacji skóry, piżamy, podkolanówki, podomki, płasz-
cze damskie, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze zimowe, 
polary, poncza, rękawiczki, skarpetki, smokingi, spodenki, 
spodnie dresowe, spódnice, spodnie sportowe, stroje spor-
towe, suknie ślubne, suknie balowe, swetry, szale, szorty,  
T-shirty z krótkim rękawem, tuniki, ubrania codzienne.

(210) 510360 (220) 2020 02 19
(731) MARCIN BIELECKI-WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ 

KERPRO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTOPIA LET’S SHARE OUR BEST

(531) 24.13.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(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 usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej 
(usługi handlu detalicznego i hurtowego) poprzez sprzedaż 
następujących towarów i usług, w tym z naniesionym logo 
jako elementem reklamowo - ozdobnym, w tym za pośred-
nictwem Internetu (sklep internetowy), tj.: artykułów ortope-
dycznych i podologicznych, w tym podeszw, wkładek, przy-
rządów, podkładek odciążających, wkładek nastawiających, 
separatorów, obuwia ortopedycznego, aparatur do celów 
medycznych, aparatur do masażu, przyrządów do fizjote-
rapii, przyrządów i urządzeń do ćwiczeń i gimnastyki lecz-
niczej, podoskopów, kosmetyków, 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 zakresie higieny i urody dla ludzi, 
odzieży, obuwia, artykułów piśmiennych i biurowych, ksią-
żek, katalogów, plakatów.

(210) 510389 (220) 2020 02 20
(731) TRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) (znak słowny)
(540) TRESCONNECT
(510), (511) 35 prowadzenie call center dla innych podmio-
tów, prowadzenie centrów telefonicznych dla innych pod-
miotów, leasing pracowniczy, prowadzenie własnego call 
center świadczącego usługi na rzecz innych podmiotów.

(210) 510391 (220) 2020 02 20
(731) TRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRESCONNECT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie call center dla innych podmio-
tów, prowadzenie centrów telefonicznych dla innych pod-
miotów, leasing pracowniczy, prowadzenie własnego call 
center świadczącego usługi na rzecz innych podmiotów.

(210) 510392 (220) 2020 02 20
(731) KRZYSIŃSKI DARIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO 

HANDLOWA OLIMPIA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIMPIA

(531) 05.03.14, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, 5 suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt.

(210) 510399 (220) 2020 02 20
(731) JURASSIC SALMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dreżewo
(540) (znak słowny)
(540) Jurassic Salmon
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, ryby żywe, 
ryby wędzone, ryby przetworzone, ikra z łososia morskie-
go do celów spożywczych, łosoś nieżywy, łosoś wędzony, 
filety rybne, 31 ryby żywe do hodowli, ikra rybia do wylę-
gu, łosoś żywy, 44 usługi w zakresie rolnictwa i akwakul-
tury, doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i ho-
dowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów 
morskich.

(210) 510413 (220) 2020 02 21
(731) BIELAK MARCIN GROWISE, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GROWISE THE GROW THE MIND

(531) 05.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do wody akwariowej 
[inne niż farmaceutyki].

(210) 510439 (220) 2020 02 21
(731) KONIECKO IRENEUSZ FIRMA IREKS, Fabianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAR SPA DETAILING PREMIUM

(531) 01.01.01, 18.01.09, 24.01.05, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 37 mycie samolotów, mycie pojazdów mecha-
nicznych, czyszczenie i mycie samochodów, mycie i polero-
wanie pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, napra-
wy i konserwacja samochodów, konserwacja, serwis i napra-
wa pojazdów.

(210) 510441 (220) 2020 02 21
(731) ALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciechanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ala

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, olejki eteryczne, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji i upiększania wło-
sów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ust, preparaty do opalania, 
preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty 
i dodatki do kąpieli, mydła i żele, środki perfumeryjne i za-
pachowe, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, chusteczki nawilżane do celów 
higienicznych i kosmetycznych, 4 wyroby woskowe, świece, 

knoty, świece stołowe, świece zapachowe, zapachowe świe-
ce aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, świece perfu-
mowane, świece okolicznościowe, 5 mydła antybakteryjne, 
mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, witaminy, napary ziołowe, ekstrakty 
ziołowe, sole kąpielowe do celów leczniczych, mineralne do-
datki do żywności, 35 usługi sprzedaży towarów: kosmetyki, 
perfumy, olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aro-
matyczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, preparaty do opalania, preparaty po opalaniu do celów 
kosmetycznych, preparaty i dodatki do kąpieli, mydła i żele, 
środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji skóry oraz oczu i paznokci, 
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, wyroby woskowe, świece, knoty, świece stołowe, 
świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutycz-
ne, zestawy świeczek, świece perfumowane, świece oko-
licznościowe, mydła antybakteryjne, mydła lecznicze, mydła 
dezynfekujące, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
witaminy, napary ziołowe, ekstrakty ziołowe, sole kąpielowe 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności zarzą-
dzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi re-
klama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowa-
nie działalności handlowej, usługi w zakresie organizowania 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
usługi promocji gospodarczej i handlowej, doradztwo han-
dlowe, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, doradztwo 
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospo-
darczą, usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowa-
nie targów w celach handlowych oraz reklamowych, pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, ba-
dania rynku i badania marketingowe, usługi dostarczania re-
klam za pomocą urządzeń elektronicznych, analiza i raporty 
statystyczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, zbieranie i przetwarzanie 
danych do celów administracyjnych, pozyskiwanie informa-
cji do komputerowych baz danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów oraz usług, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi modelek i mo-
deli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży.

(210) 510443 (220) 2020 02 21
(731) CZERWIŃSKI WOJCIECH AGENCJA ŻEGLARSKA 

KUBRYK, Stara Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUBRYK Rejsy Czartery Szkolenia

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 czarterowanie jachtów, czarterowanie jedno-
stek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wod-
nych, czarterowanie jednostek pływających, usługi w zakre-
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sie czarterowania jachtów, wynajem łodzi, wynajem statków, 
wynajmowanie łodzi, wypożyczanie jednostek pływających, 
wypożyczanie łodzi motorowych, wypożyczanie żaglówek, 
rejsy łodzią, rejsy łodziami wycieczkowymi, czarterowanie 
łodzi, usługi rezerwacji w zakresie transportu łodzią, orga-
nizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, organizowanie podróży i rejsów, organizowanie 
rejsów, rezerwacja rejsów morskich, organizacja i rezerwacja 
rejsów, transport pasażerów statkiem rejsowym, usługi w za-
kresie rejsów na jachtach, usługi w zakresie rejsów statkami 
wycieczkowymi, czarterowanie statków, czarter statków 
morskich, czarterowanie floty morskiej, usługi czarterowania 
jachtów i łodzi, 41 nauka w zakresie sportu, organizacja za-
wodów żeglarskich, organizowanie, przygotowywanie i pro-
wadzenie regat, organizowanie wyścigów łodzi, organizo-
wanie wyścigów łodzi żaglowych, kursy szkoleniowe, kursy 
szkoleniowe z zakwaterowaniem, prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], szkolenia żeglarskie.

(210) 510480 (220) 2020 02 24
(731) RUTKOWSKI JAKUB, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASHUBIAN LODGE & SPA

(531) 26.13.25, 05.05.20, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], wynajmowanie 
kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w za-
kresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, 44 usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi.

(210) 510512 (220) 2020 02 21
(731) TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC  

SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NOMADE
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, 
etykiety, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z two-
rzyw sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, foto-
grafie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie 
reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej o re-
stauracjach i barach, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych o restauracjach, organizowanie prezentacji, wystaw 
handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie 
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie 
dostępu do baz danych, łączność poprzez terminale kom-

puterowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp 
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elek-
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na za-
mówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady.

(210) 510514 (220) 2020 02 24
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) (znak słowny)
(540) WE CARS
(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) 510529 (220) 2020 02 23
(731) WYTWÓRNIA PĄCZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DONUT’S PLANET

(531) 01.05.24, 01.05.25, 08.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 pączki, donuty, faworki, wypieki, wyroby 
cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, wyroby piekarnicze, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, ciasto do pieczenia, go-
towania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowy-
wania, drożdże i zaczyny, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
lub hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z wyroba-
mi piekarniczymi, usługi doradcze w zakresie reklamy dla 
franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komer-
cjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, 
usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez fran-
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
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rządzaniu nimi, 43 kawiarnia, herbaciarnie, lodziarnie, 
serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
snack-bary, usługi barowe, bary, usługi doradcze doty-
czące żywności, usługi doradcze związane z technikami 
pieczenia, usługi kawiarni, usługi mobilnych restauracji, 
usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 510542 (220) 2020 02 24
(731) TASLAQ WESAM, Dynów
(540) (znak słowny)
(540) Kebaber
(510), (511) 29 mięso i wędliny, warzywa, gotowe posiłki 
składające się głównie z kebaba.

(210) 510544 (220) 2020 02 24
(731) MAZUR TOBIASZ ARTUR, Spytkowice
(540) (znak słowny)
(540) Browar Zator
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, shandy jako napój skła-
dający się z piwa i lemoniady, napoje bezalkoholowe.

(210) 510588 (220) 2020 02 24
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Professional Total Lifting PPV+
(510), (511) 3 kosmetyki do zabiegów na twarz, 44 zabiegi 
kosmetyczne twarzy.

(210) 510589 (220) 2020 02 24
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) X-Foliate
(510), (511) 3 kosmetyki, 44 zabiegi kosmetyczne.

(210) 510591 (220) 2020 02 24
(731) INNMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) (znak słowny)
(540) PRP LCC
(510), (511) 5 osocze krwi, biologiczne preparaty do ce-
lów medycznych, biologiczne preparaty do celów wete-
rynaryjnych, preparaty weterynaryjne, materiały opatrun-
kowe, medyczne, krew do celów medycznych, modyfiko-
wane płytki krwi, 10 urządzenia i instrumenty medyczne, 
urządzenia do analizy krwi, urządzenia i przyrządy wete-
rynaryjne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura 
do przetwarzania krwi, aparatura do przygotowywania 
i stosowania produktów hemostatycznych, aparatura 
do poboru i badania krwi, zestawy do pozyskiwania oso-
cza bogatopłytkowego.

(210) 510601 (220) 2020 02 25
(731) LUX PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) luxproperty

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.

(210) 510662 (220) 2020 02 26
(731) Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc., 

Toronto, CA
(540) (znak słowny)
(540) SAFIR
(510), (511) 9 urządzenia do testów na obecność alkoholu.

(210) 510675 (220) 2020 02 26
(731) MAZUR TOBIASZ ARTUR, Spytkowice
(540) (znak słowny)
(540) Piwo Zatorskie
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, shandy [napój składają-
cy się z piwa i lemoniady], napoje bezalkoholowe.

(210) 510697 (220) 2020 02 27
(731) OLKUSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH 

EMALIA SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych  

„Emalia 1907”
(510), (511) 7 pralki, wirówki, maszyny do prania odzie-
ży [elektryczne], maszyny wirujące, maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], 11 wanny, brodziki, zlewo-
zmywaki, zlewy metalowe, umywalki łazienkowe, obudo-
wy wanien i brodzików, osprzęt do wanien i brodzików, 
kabiny natryskowe, osprzęt do kabin natryskowych, panele 
prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatu-
ra wodno-kanalizacyjna, instalacje kanalizacyjne, sanitarne 
wyposażenie wodociągowe, kolektory słoneczne do celów 
grzewczych, podgrzewacze wody, palniki, bojlery i podgrze-
wacze, piecyki i bojlery do podgrzewania wody, instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji kuchenny sprzęt elektryczny, 21 garnki, naczynia, 
bańki na mleko, bidony, artykuły gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, uten-
sylia kuchenne, naczynia kuchenne ceramiczne, ceramika 
do użytku kuchennego, zastawa stołowa, przybory kuchen-
ne i pojemniki, ceramiczna zastawa stołowa, kubki.

(210) 511155 (220) 2020 03 06
(731) REMET CNC TECHNOLOGY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REBAKI24.pl DLA DOMU / ROLNICTWA / PRZEMYSŁU
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(531) 15.01.01, 15.01.25, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.09

(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do produkcji zrębków 
drewnianych i rozdrabniania drewna jak rębaki, zespoły tną-
ce, łuparki, noże tnące, świdry, rozdrabniarki gałęzi, ładowa-
cze, chwytaki, 35 sprzedaż maszyn i urządzeń do produkcji 
zrębków drewnianych i rozdrabniania drewna takich jak rę-
baki, zespoły tnące, łuparki, noże tnące, świdry, rozdrabnia-
cze gałęzi, ładowacze, chwytaki.

(210) 511157 (220) 2020 03 09
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGOWY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki ce-
mentowe, materiały cementujące, cementy do użytku w bu-
downictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w bu-
downictwie, cement gotowy do użycia do celów budowla-
nych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich pie-
cach, preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, 
cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.

(210) 511159 (220) 2020 03 09
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUTNICZY

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.16, 29.01.13
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki ce-
mentowe, materiały cementujące, cementy do użytku w bu-
downictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w bu-
downictwie, cement gotowy do użycia do celów budowla-
nych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich pie-
cach, preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, 
cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.

(210) 511160 (220) 2020 03 09
(731) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTISGO HEALTHY ENERGY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne 
uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy 
i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy dietetycz-
ne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy 
i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce, maści 
do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i lecz-

niczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje lecznicze, wody mineral-
ne do celów leczniczych, herbaty i napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, środki sa-
nitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry 
do celów medycznych, 32 wody mineralne i gazowane, napoje 
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki 
i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.

(210) 511161 (220) 2020 03 09
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASNY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki ce-
mentowe, materiały cementujące, cementy do użytku w bu-
downictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w bu-
downictwie, cement gotowy do użycia do celów budowla-
nych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich pie-
cach, preparaty cementujące, cement żużlowo – wapienny, 
cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.

(210) 511163 (220) 2020 03 09
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKI

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 cement, cement budowlany, mieszanki ce-
mentowe, materiały cementujące, cementy do użytku w bu-
downictwie, zaprawa cementowa do zastosowania w bu-
downictwie, cement gotowy do użycia do celów budowla-
nych, portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich pie-
cach, preparaty cementujące, cement żużlowo - wapienny, 
cement do wypełniania, cementowe powłoki wzmacniające.

(210) 511170 (220) 2020 03 09
(731) COS CHEM D. O. O., Zagrzeb, HR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fraktal BEAUTY

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.22
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do mycia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki esencjonalne, preparaty wybielające i inne substancje 
do użytku w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szo-
rowania i ścierania.
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(210) 511230 (220) 2020 03 09
(731) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOIMPACT

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 batony energetyzujące stanowią-
ce zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, biał-
kowe suplementy diety, dietetyczne dodatki do żywności, 
dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, 
dodatki do żywności do celów niemedycznych, mieszan-
ki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżyw-
cze, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze 
suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, suplementy diety dla osób ze specjal-
nymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla 
sportowców, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suple-
menty mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 
30 wyroby spożywcze wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, witaminami lub minerałami, żywność wzbogacona 
substancjami odżywczymi, witaminami lub minerałami, 
wszystkie ww. w przeważającej części z towarów zawartych 
w tej klasie.

(210) 511231 (220) 2020 03 09
(731) BIOIMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) DAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamien-
niki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe su-
plementy diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki 
dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki 
do żywności do celów niemedycznych, mieszanki do picia 
będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, mine-
ralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze 
suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, prepa-
raty witaminowe w postaci suplementów diety, suplemen-
ty dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy 
diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, suplementy diety dla osób ze specjal-
nymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla 
sportowców, suplementy diety do użytku dietetycznego, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suple-
menty mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 

30 wyroby spożywcze wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, witaminami lub minerałami, żywność wzbogacona 
substancjami odżywczymi, witaminami lub minerałami.

(210) 511233 (220) 2020 03 09
(731) PROOF-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szałsza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDROMAT

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 farby przeciw zanieczyszczeniu, farby wodne.

(210) 511251 (220) 2020 03 09
(731) MCC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCMP Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 03.11.01, 03.11.24, 
01.03.02, 01.03.08, 01.03.09, 26.13.01

(510), (511) 41 prowadzenie blogów on-line, w tym blogów 
o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, 
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzo-
ne za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi 
edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego trybu życia, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, 
usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze od-
żywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, organizowanie imprez roz-
rywkowych, organizowanie eventów i spotkań okolicznościo-
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo-
wanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferen-
cji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi 
nauczania, edukacji i oświaty, usługi prowadzenia wycieczek 
z przewodnikiem, usługi nauczania, prowadzenia specjali-
stycznych szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, dotyczą-
cych tematyki medycyny podróży, kończących się wydaniem 
certyfikatu, szczególnie placówkom medycznym, szkole-
nie zawodowe, głównie w dziedzinie medycyny i farmacji, 
kosmetologii, rehabilitacji, rekreacji, zachowania zdrowia, 
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usługi w zakresie wydawnictw innych niż reklamowe, kursy 
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, publikowanie 
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów 
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze 
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowa-
nia oraz filozofii, stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze od-
żywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie i organizowa-
nie konkursów, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowa-
dzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, 
muzyki, prowadzenie specjalistycznych kursów językowych, 
pozaszkolne formy edukacji.

(210) 511272 (220) 2020 03 10
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) konstruktor

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 żyłki do wiązania metalowe, pręty, druty, wyro-
by z prętów i drutów, kable, metalowe, metalowe elementy 
ogrodzeniowe zabezpieczające dla ogrodnictwa, sadownic-
twa, stalowe profile, naciągi, klamry [zaciski] metalowe, druty 
i łańcuchy z metalu, druty na liny, druty naciągowe z meta-
lu, metalowe przewody drutowe do wiązania przedmiotów, 
druty zabezpieczające do roślin, 20 podpórki niemetalowe 
do roślin lub drzew, tyczki bambusowe, 22 sznurki do wiąza-
nia niemetalowe, żyłki do wiązania niemetalowe, niemetalo-
we taśmy lub złącza mocujące.

(210) 511277 (220) 2020 03 10
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) constructor

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 żyłki do wiązania metalowe, pręty, druty, wyroby 
z prętów i drutów, kable, metalowe, metalowe elementy ogro-
dzeniowo-zabezpieczające dla ogrodnictwa, sadownictwa, sta-
lowe profile, naciągi, klamry [zaciski] metalowe, druty i łańcuchy 
z metalu, druty na liny, druty naciągowe z metalu, metalowe prze-
wody drutowe do wiązania przedmiotów, druty zabezpieczające 
do roślin, 20 podpórki niemetalowe do roślin lub drzew, tyczki 
bambusowe, 22 sznurki do wiązania niemetalowe, żyłki do wią-
zania niemetalowe, niemetalowe taśmy lub złącza mocujące.

(210) 511279 (220) 2020 03 10
(731) ROSIŃSKA ANNA LIBERTAGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBERTAGO

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], 
etykiety z papieru lub kartonu, gazety, karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, komiksy, książki, materiały do ryso-
wania, materiały drukowane, papier, periodyki [czasopisma], 
reprodukcje graficzne, rysunki, ulotki, 41 dystrybucja filmów, 
fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, pu-
blikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki.

(210) 511299 (220) 2020 03 10
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MAXIGRA FEMINA
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze.

(210) 511312 (220) 2020 03 10
(731) ECO DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco dla.biznesu

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 baterie słoneczne, kolektory słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, urządzenia do magazyno-
wania energii elektrycznej, urządzenia do regulacji energii 
elektrycznej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, 
aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycz-
nej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybucją 
energii elektrycznej, 35 pośrednictwo w działalności handlo-
wej dla osób trzecich w zakresie sprzedaży energii elektrycz-
nej oraz gazu, analizy kosztów, księgowość i analizy księgo-
we, promocja sprzedaży, zarządzanie programami lojalności 
klientów zakupujących energię elektryczną oraz gaz i urzą-
dzenia do ich wytwarzania, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń, aparatury 
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształca-
nia, gromadzenia, sterowania, regulacji i pomiarów zużycia 
energii elektrycznej oraz gazu, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej stacji do ładowania samochodów elektrycznych, 
37 usługi w zakresie montażu, instalacji, konserwacji oraz 
napraw baterii słonecznych, kolektorów słonecznych oraz 
urządzeń, aparatury i przyrządów do przewodzenia, przełą-
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania, regulacji 
i pomiarów zużycia energii elektrycznej oraz gazu, 42 audyt 
energetyczny, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
energii ze źródeł odnawialnych, projektowanie urządzeń, 
aparatury i przyrządów w zakresie przewodzenia, przełącza-
nia, przekształcania, gromadzenia, sterowania, regulacji i po-
miarów zużycia energii elektrycznej oraz gazu.
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(210) 511317 (220) 2020 03 11
(731) SOŁTYSIAK URSZULA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRI+EKO+PLAN

(531) 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 41 przekazywanie know-how, szkolenia.

(210) 511318 (220) 2020 03 11
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTIPEROX SPRAY
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 511319 (220) 2020 03 11
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTIPEROX KROPLE
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-
ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 511336 (220) 2020 03 11
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OTIFAN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki 
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żyw-

ności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mi-
neralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla 
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla 
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, 
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herba-
ta lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów 
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycz-
nych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń, 
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, 
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, 
tran, leki uspokajające.

(210) 511348 (220) 2020 03 11
(731) AXLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 krojenie tkanin, przeróbki ubrań, przeróbki 
odzieży, przeróbki odzieży [produkcja na zamówienie], szy-
cie odzieży na miarę, 42 projektowanie mody, usługi projek-
towania odzieży, usługi w zakresie projektowania odzieży, 
projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowa-
nie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, projektowa-
nie wzorów, projektowanie ubrań, projektowanie akcesoriów 
mody.

(210) 511354 (220) 2020 03 11
(731) SOBIESZEK DANIEL DAWU DESIGN, Niałek Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOBANDA

(531) 09.07.21, 15.01.11, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 35 usługi reklamowe.

(210) 511355 (220) 2020 03 12
(731) SWEET MILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) SWEET MILL
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
bułki, chleb, batony zbożowe i energetyczne, rurki waflowe 
[ciastka], jadalne wafle, wafle czekoladowe, wafelki [artykuły 
spożywcze], kremy czekoladowe, kremy bawarskie, kremy 
budyniowe custard [pieczone desery], kremy na bazie kakao 
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w postaci past do smarowania, kremy na bazie orzechów, 
pasty czekoladowe [do smarowania], kremy czekoladowe 
do smarowania, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wy-
roby piekarnicze, owoce w polewie czekoladowej, cukierki, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
35 usługi sprzedaży towarów: wyroby cukiernicze, ciasta, tar-
ty i ciasteczka, bułki, chleb, batony zbożowe i energetyczne, 
rurki waflowe (ciastka), jadalne wafle, wafle czekoladowe, 
wafelki (artykuły spożywcze), kremy czekoladowe, kremy 
bawarskie, kremy budyniowe custard (pieczone desery), 
kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy 
na bazie orzechów, usługi sprzedaży towarów: pasty czeko-
ladowe do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, 
wyroby piekarnicze zawierające kremy, usługi sprzedaży 
towarów: wyroby piekarnicze, owoce w polewie czekolado-
wej, cukierki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia, preparaty 
do pieczenia i drożdże, zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi oraz internetowymi, doradztwo gospodarcze 
związane z franchisingiem, zarządzanie biznesowe przedsię-
biorstwami franczyzowymi.

(210) 511370 (220) 2020 03 11
(731) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ IGOR BWA TECHNOLOGY, 

Piekoszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRA

(531) 03.03.03, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty do stylizacji paznokci, lakiery, żele, 
akcesoria kosmetyczne i kosmetologiczne, kosmetyki 
do makijażu, akcesoria do przedłużania i stylizacji rzęs, arty-
kuły toaletowe i perfumeryjne, preparaty do regeneracji, pie-
lęgnacji i upiększania paznokci, olejki aromatyczne, sztuczne 
paznokcie, 11 urządzenia do oświetlania, wentylacji, filtracji 
powierza, pochłaniania pyłu, usuwania zanieczyszczeń z po-
wietrza, osuszania powietrza.

(210) 511377 (220) 2020 03 11
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) KELOPTIN
(510), (511) 5 preparaty na zmiany dermatologiczne i rany.

(210) 511392 (220) 2020 03 12
(731) AMBROZIAK RADOSŁAW, Bezrzecze
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 27.05.21
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 511409 (220) 2020 03 12
(731) AMBROZIAK RADOSŁAW, Bezrzecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUSARIA Szczeciński Klub Sportowy  

www.husaria.org.pl

(531) 02.09.14, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.01.03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, 
41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 511474 (220) 2020 03 10
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA ECO SORBET
(510), (511) 3 kremy, mleczka do mycia twarzy, maseczki 
i żele do mycia twarzy, serum, kosmetyki do pielęgnacji twa-
rzy, kosmetyki do pielęgnacji ciała, masła, balsamy i mleczka 
do ciała, peelingi, szampony, odżywki do włosów.

(210) 511477 (220) 2020 03 10
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
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(540) Bielenda Crystal Glow
(510), (511) 3 kosmetyki do twarzy takie jak: kremy maseczki, 
serum, kosmetyki oczyszczające, kosmetyki do ciała takie jak: 
peelingi, masła, balsamy.

(210) 511483 (220) 2020 03 13
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

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

(210) 511508 (220) 2020 03 17
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES - MANAGED SERVICES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT MS

(531) 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 
29.01.12

(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy 
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów 
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. opro-
gramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub 
ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia 
danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompakto-
we, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, kom-
putery przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, 
sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, 
aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramo-
wanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetycz-
ne, optyczne i cyfrowe nośniki danych, oprogramowanie 
komputerowe dla sieci i usług, programy komputerowe 
stosowane w Internecie, serwery, sprzęt do przetwarzania 
danych, 41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyj-
nych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi 
wydawnicze i edytorskie, organizowanie konferencji i szko-
leń, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publi-
kacje multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozo-
stałych form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrew-
nych, tłumaczenia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, aplikacjami 
i sieciami, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia 
oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobil-
nych, doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania 
komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowa-
nie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego i komputerowych baz danych, dostoso-
wanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputero-

wych baz danych, usługi wparcia technicznego polegające 
na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego 
i komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojo-
we, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie 
graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawni-
czą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania kompu-
terowego do komunikacji między różnymi urządzeniami 
sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania 
komputerowego i systemów komputerowych umożliwiają-
cych realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy 
systemów komputerowych, programowanie komputerów 
i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego 
i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie 
opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie kompu-
terowego software, hardware i firmware, systemów opra-
cowania danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące 
oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci kompute-
rowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architek-
tonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w za-
kresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków 
oraz specjalistów IT, outsourcing zespołów projektowych, 
outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna 
w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie komputerowych 
sieci, projektowanie komputerowych baz danych, usługi 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki 
oraz systemów komputerowych.

(210) 511509 (220) 2020 03 16
(731) SIDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIDUS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.01.17, 15.07.01
(510), (511) 7 wyciągi [dźwigi], dźwigniki zębatkowe, dźwigi 
[urządzenia do podnoszenia i wyciągania].

(210) 511511 (220) 2020 03 16
(731) RAJKIEWICZ SYLWIA OPPOSITE, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAAP HOME RITUALS
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(531) 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów 
jak: krem pod oczy, balsamy do celów kosmetycznych, po-
kojowe spraye zapachowe, serum do celów kosmetycznych, 
świece zapachowe, masażery do twarzy, nieelektryczne 
urządzenia do masażu, poszewki na poduszki, maski na oczy 
do spania.

(210) 511517 (220) 2020 03 16
(731) FILMWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GUSTOMIERZ
(510), (511) 9 oprogramowanie do aplikacji internetowych, 
oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowa-
nie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych 
za pośrednictwem Internetu, aplikacje do pobrania, aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, filmy wi-
deo, oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów 
internetowych [WCM], komputerowe bazy danych, 35 optyma-
lizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi reklamy graficz-
nej, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama w za-
kresie filmów kinowych, promocja serii filmów na rzecz osób 
trzecich, reklamy on-line, reklama i marketing, usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności inter-
netu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 prze-
syłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
emisja filmów za pośrednictwem Internetu, transmisja cyfro-
wych programów audio i wideo przez światową sieć kompu-
terową, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, 
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio 
i informacji za pośrednictwem Internetu, udostępnianie inter-
netowego forum dyskusyjnego, 41 publikowanie czasopism 
internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, 
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, publi-
kacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-li-
ne z komputerowej bazy danych lub Internetu, rozrywka filmo-
wa, prowadzenie festiwali filmowych, udostępnianie informacji 
dotyczących filmów, 42 programowanie spersonalizowanych 
stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonali-
zowanych stron internetowych, udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, opraco-
wywanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści 
multimedialnych, projektowanie i opracowywanie baz danych, 
opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych.

(210) 511519 (220) 2020 03 16
(731) GORAL MARLENA MANI PEDI STUDIO, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG MANI PEDI STUDIO MARLENA GORAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, do-
radztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące uro-
dy, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie 
produktów kosmetycznych na twarz, pielęgnacja stóp, pielę-
gnacja urody dla ludzi, świadczenie usług przez salony pięk-
ności, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi 
kosmetyczne, usługi kształtowania brwi, usługi manicure 
i pedicure, usługi nitkowania brwi, usługi pielęgnacji paznok-
ci, usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi 
terapii mikroigłowej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało.

(210) 511528 (220) 2020 03 16
(731) PERFECT DISPLAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pd perfect displays

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 9 adaptery elektryczne, alarmy, alarmy antyw-
łamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, anteny, 
aparaty fotograficzne, aplikacje komputerowe do pobrania, 
artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
(do nauczania), automaty biletowe, diody elektrolumine-
scencyjne z punktami kwantowymi (QLED), diody świecące 
(LED), dyktafony, dyski kompaktowe (CD-ROMy), dyski ma-
gnetyczne, dyski optyczne, ekrany (fotografia), ekrany fluory-
zujące, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, elektroniczne sys-
temy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne 
tablice wyświetlające, elektryczne instalacje przeciwwła-
maniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, epi-
diaskopy (rzutniki), głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, 
wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), identyfikacyjne 
karty magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne termina-
le z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, kable 
elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, ka-
mery wideo, klawiatury komputerowe, kodowane karty ma-
gnetyczne, komputery, komputery cienki klient, komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszon-
kowe (PDA), komputery przenośne (podręczne), końców-
ki (elektryczność), korektory graficzne (urządzenia audio), 
lampy optyczne (rzutniki), ładowarki do baterii, magnetofo-
ny, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny 
do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne (przyrządy 
dydaktyczne), maszty do anten bezprzewodowych, mate-
riały na przewody instalacji elektrycznych (kable), meble la-
boratoryjne, mikrofony, miksery audio, monitory (programy 
komputerowe), monitory (sprzęt komputerowy), monitory 
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
myszy (sprzęt do przetwarzania danych), nadajniki (teleko-
munikacja), nadajniki sygnałów elektronicznych, nauszni-
ki do słuchawek, neony reklamowe, nośniki do rejestracji 
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dźwięku, obiektywy (soczewki) optyka, obudowy głośników, 
odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, od-
biorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt 
fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, okulary 
3D, okulary inteligentne, oprogramowanie gier, oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie 
komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do po-
brania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, 
organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], osłony 
do gniazdek elektrycznych, osłony obiektywów, osobiste 
urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne 
do pobierania, płytki dla układów scalonych, płyty gramo-
fonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod 
myszy komputerowe, pokrowce do komputerów kieszon-
kowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na lapto-
py, pokrowce na smartfony, procesory centralne, programy 
komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagra-
ne, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, 
projektory wideo, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty 
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe au-
tomatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwer-
tory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza 
[fotografia], publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity 
rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektrycz-
ność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radia [odbior-
niki radiowe], ramki cyfrowe do zdjęć, regulatory świateł 
scenicznych, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty 
do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, 
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane 
na głowę], słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchawki te-
lefoniczne, smartfony, sprzęgacze akustyczne, sprzęt kom-
puterowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia 
elektryczne, stateczniki (oświetlenie), statywy do aparatów 
fotograficznych, styki elektryczne, subwoofery, sygnalizacja 
świetlna lub mechaniczna, szafy rozdzielcze (elektryczność), 
światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze 
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tabli-
ce sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telepromptery (wyświetlacze tekstów), 
torby do noszenia komputerów, tranzystory (elektronika), 
tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, 
tworniki [elektryczność], układy scalone, urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia do głosowania, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do lo-
kalizowania dźwięku, urządzenia do montażu filmów kine-
matograficznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urzą-
dzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do projekcji 
wirtualnych klawiatur, urządzenia do rejestrowania czasu, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do trans-
misji dźwięku, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego 
sterowania sygnałami, urządzenia i przyrządy optyczne, 
urządzenia kinematograficzne, urządzenia przeciwzakłóce-
niowe [elektryczność], urządzenia telewizyjne, urządzenia 
wysokiej częstotliwości, urządzenia zdalnego sterowania, 
wideofony, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, zawory 
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], 
zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestru-
jące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtual-
nej, złącza do przewodów elektrycznych, złączki do prze-

wodów [elektryczność], 42 aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, analiza systemów komputerowych, 
audyt energetyczny, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania witryn internetowych, dostarczanie informa-
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting 
stron internetowych, instalacja oprogramowania kompute-
rowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie sys-
temów komputerowych w celu wykrywania awarii, moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, opracowywanie projektów technicznych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, projek-
towanie systemów komputerowych, tworzenie platform 
komputerowych, usługi architektoniczne, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie identyfikacji użyt-
kowników z wykorzystaniem technologii do transakcji han-
dlu elektronicznego, wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 511529 (220) 2020 03 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO- 

-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) DEZASEPT
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 511542 (220) 2020 03 16
(731) PERFECT DISPLAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pd perfect displays

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, alarmy, alarmy antyw-
łamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, anteny, 
aparaty fotograficzne, aplikacje komputerowe do pobrania, 
artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
(do nauczania), automaty biletowe, diody elektrolumine-
scencyjne z punktami kwantowymi (QLED), diody świecące 
(LED), dyktafony, dyski kompaktowe (CD-ROM-Y), dyski ma-
gnetyczne, dyski optyczne, ekrany (fotografia), ekrany fluory-
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zujące, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, elektroniczne sys-
temy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne 
tablice wyświetlające, elektryczne instalacje przeciwwłama-
niowe, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, epi-
diaskopy (rzutniki), głośniki, gniazdka elektryczne, gniazdka, 
wtyczki i inne kontakty (złącza elektryczne), identyfikacyjne 
karty magnetyczne, instalacje elektryczne, instalacje elek-
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne termina-
le z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, kable 
elektryczne, kable koncentryczne, kable światłowodowe, ka-
mery wideo, klawiatury komputerowe, kodowane karty ma-
gnetyczne, komputery, komputery cienki klient, komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszon-
kowe (PDA), komputery przenośne (podręczne), końców-
ki (elektryczność), korektory graficzne (urządzenia audio), 
lampy optyczne (rzutniki), ładowarki do baterii, magnetofo-
ny, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny 
do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne (przyrządy 
dydaktyczne), maszty do anten bezprzewodowych, mate-
riały na przewody instalacji elektrycznych (kable), meble la-
boratoryjne, mikrofony, miksery audio, monitory (programy 
komputerowe), monitory (sprzęt komputerowy), monitory 
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
myszy (sprzęt do przetwarzania danych), nadajniki (teleko-
munikacja), nadajniki sygnałów elektronicznych, nauszni-
ki do słuchawek, neony reklamowe, nośniki do rejestracji 
dźwięku, obiektywy (soczewki) optyka, obudowy głośników, 
odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, od-
biorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne, 
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt 
fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, okulary 
3D, okulary inteligentne, oprogramowanie gier, oprogramo-
wanie gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie 
komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do po-
brania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, 
organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], osłony 
do gniazdek elektrycznych, osłony obiektywów, osobiste 
urządzenia stereofoniczne, pagery radiowe, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne 
do pobierania, płytki dla układów scalonych, płyty gramo-
fonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod 
myszy komputerowe, pokrowce do komputerów kieszon-
kowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na lapto-
py, pokrowce na smartfony, procesory centralne, programy 
komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagra-
ne, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, 
projektory wideo, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty 
[optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe au-
tomatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwer-
tory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, 
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza 
[fotografia], publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity 
rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektrycz-
ność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radia [odbior-
niki radiowe], ramki cyfrowe do zdjęć, regulatory świateł 
scenicznych, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty 
do teleprezencji, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, 
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane 
na głowę], słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchawki te-
lefoniczne, smartfony, sprzęgacze akustyczne, sprzęt kom-
puterowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia 
elektryczne, stateczniki (oświetlenie), statywy do aparatów 
fotograficznych, styki elektryczne, subwoofery, sygnalizacja 

świetlna lub mechaniczna, szafy rozdzielcze (elektryczność), 
światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze 
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tabli-
ce sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, telefoniczne 
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, 
telefony komórkowe, telepromptery (wyświetlacze tekstów), 
torby do noszenia komputerów, tranzystory (elektronika), 
tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, 
tworniki [elektryczność], układy scalone, urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia do głosowania, 
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do lo-
kalizowania dźwięku, urządzenia do montażu filmów kine-
matograficznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urzą-
dzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do projekcji 
wirtualnych klawiatur, urządzenia do rejestrowania czasu, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do trans-
misji dźwięku, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego 
sterowania sygnałami, urządzenia i przyrządy optyczne, 
urządzenia kinematograficzne, urządzenia przeciwzakłóce-
niowe [elektryczność], urządzenia telewizyjne, urządzenia 
wysokiej częstotliwości, urządzenia zdalnego sterowania, 
wideofony, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, zawory 
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], 
zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestru-
jące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów 
[elektryczność], 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analiza systemów komputerowych, audyt ener-
getyczny, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania witryn internetowych, dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron inter-
netowych, instalacja oprogramowania komputerowego, ka-
librowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kom-
puterowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projekto-
wanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projek-
towanie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
systemów komputerowych, tworzenie platform kompute-
rowych, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 511546 (220) 2020 03 16
(731) GIEGLIS STANISŁAW F.P.H.U. VEGETEX, Zdrojewo
(540) (znak słowny)
(540) Swiss Meyer Gruppe
(510), (511) 11 umywalki łazienkowe, grzejniki łazienkowe, 
instalacje łazienkowe, wanny łazienkowe, armatury łazien-
kowe, akcesoria łazienkowe, umywalki łazienkowe na postu-
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mencie, łazienkowe instalacje wodno - kanalizacyjne, dysze 
do aparatury łazienkowej, armatura łazienkowa do kontroli 
wody, rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, umy-
walki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], instalacje 
łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe słu-
żące do dostarczania wody, instalacje sanitarne i łazienko-
we oraz armatura wodno - kanalizacyjna, szafki łazienkowe 
z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], kabiny ką-
pielowe, kabiny prysznicowe, kabiny do natrysków, obudo-
wy [kabiny] do wanien, wanny, wanny prysznicowe, brodziki, 
bidety, baterie prysznicowe, deski sedesowe, drzwi pryszni-
cowe, krany, kurki, krany do wody, pisuary, osłony do wanien, 
prysznice, toalety, zestawy prysznicowe, przedmioty służące 
do wyposażenia łazienek.

(210) 511559 (220) 2020 03 16
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Aviorexan
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 511584 (220) 2020 03 17
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSNET ERGO

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 kasy fiskalne.

(210) 511589 (220) 2020 03 17
(731) UŻLIS MARCIN UŻLIS NIERUCHOMOŚCI,  

Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UŻLIS NIERUCHOMOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.15.11, 
26.04.02, 26.04.09

(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje mieszkanio-
we (nieruchomości), pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, agencje po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie 
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi agen-
cji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, 37 budowanie nieruchomości, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, 
budowa nieruchomości [budownictwo].

(210) 511598 (220) 2020 03 18
(731) TORA - ZAJDEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) atelo

(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 27.05.17

(510), (511) 12 akcesoria do fotelików dziecięcych do rowe-
rów, bagażniki aluminiowe do rowerów, bagażniki do pojaz-
dów, bagażniki do rowerów, bagażniki na rowery, bagażniki 
rowerowe, bagażniki stalowe do rowerów, siatki bagażowe 
do pojazdów, bidony do rowerów, błotniki, błotniki do pojaz-
dów, błotniki do rowerów, błotniki metalowe do rowerów, 
błotniki plastikowe do rowerów, błotniki winylowe do rowe-
rów, chwyty do kierownicy rowerowej, części do rowerów, 
mianowicie końcówki rączek kierownicy, części pędne [inne 
niż pasy] do pojazdów lądowych, części pojazdów lądowych, 
mianowicie osie, części do rowerów, mianowicie koła zębate, 
części stojaków do rowerów, części do hamulców do rowe-
rów, części do hamulców do rowerów elektrycznych, części 
do koszyków rowerowych, części do koszyków rowerowych 
elektrycznych, części do mechanizmów korbowych, części 
do mechanizmów korbowych elektrycznych, części do ro-
werów, mianowicie klocki hamulcowe, części do rowerów, 
mianowicie łańcuchy napędowe, deskorolki elektryczne, 
dętki do rowerów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do po-
jazdów, dzwonki do rowerów, dźwiękowe systemy ostrze-
gawcze do rowerów, dźwignie hamulców do rowerów, dźwi-
gnie hamulcowe do rowerów elektrycznych, foteliki bezpie-
czeństwa dla dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa 
dla niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki dziecięce do ro-
werów, gumy na bagażnik do rowerów, hamulce [części 
do rowerów], hamulce części do rowerów elektrycznych, 
hamulce do rowerów, hamulce do rowerów elektrycznych, 
hamulce tarczowe do rowerów, hamulce tarczowe do rowe-
rów elektrycznych, hulajnogi (pojazdy), kaski rowerowe, kaski 
rowerowe-dziecięce, kierownice [części do rowerów], kie-
rownice do rowerów, kierownice do rowerów elektrycznych, 
kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, klakso-
ny rowerowe, klocki hamulca do rowerów, klocki hamulca 
do rowerów elektrycznych, klocki hamulca tarczowego 
do rowerów, klocki hamulca tarczowego do rowerów elek-
trycznych, napinacze szprych do kół, napinacze szprych 
do kół rowerów elektrycznych, koła [części rowerów do ro-
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werów elektrycznych], koła [części rowerów], koła do rowe-
rów, koła do rowerów do rowerów elektrycznych, koła do ro-
werów, trójkołowców, koła pełne [części do rowerów], koła 
pełne części do rowerów do rowerów elektrycznych, piasty 
kół pojazdów, szprychy kół pojazdów, koła przód do rowe-
rów elektrycznych, koła rowerowe przód, koła rowerowe tył, 
koła tył do rowerów elektrycznych, koła zębate do rowerów, 
korby rowerowe, kosze przystosowane do pojazdów jedno-
śladowych, koszyki bidonów do rowerów, koszyki rowerowe-
-dziecięce, koszyki rowerowe-przód, koszyki rowerowe-tył, 
kółka podporowe do rowerów, liczniki do rowerów, linki, 
przewody i cięgna hamulcowe do rowerów, linki, przewody 
i cięgna hamulcowe do rowerów elektrycznych, lusterka 
do rowerów, łańcuchy do rowerów, łańcuchy do rowerów 
o napędzie elektrycznym, łańcuchy napędowe do pojazdów 
lądowych, łańcuchy rowerowe, łańcuchy rowerowe do rowe-
rów elektrycznych, łaty do opon, małe pojazdy dla dzieci, 
manetki do rowerów, manetki do rowerów elektrycznych, 
mechanizmy korbowe aluminiowe, mechanizmy korbowe 
aluminiowe do rowerów elektrycznych, mechanizmy korbo-
we stalowe, mechanizmy korbowe stalowe do rowerów 
elektrycznych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądo-
wych, minirowery, mostki kierownicy [części rowerów], na-
klejki, ozdoby do rowerów, nakładki na pedały rowerowe, 
nakładki widelca [części rowerów], napinacze do szprych 
do kół, narzędzia i klucze, noski rowerowe, nóżki do rowerów, 
obręcze kół do rowerów, ogniwa złączne łańcuchów, ogu-
mienie, materiały montażowe do opon bezdętkowych, ogu-
mienie motorowerowe i skuterów-dętki motorowerowe, 
ogumienie motorowerowe i skuterów-opony motorowero-
we, ogumienie opony do rowerów elektrycznych, ogumie-
nie opony do wózków inwalidzkich, ogumienie opony zimo-
we, okrycia siodełek do rowerów, oleje do pojazdów, oleje 
do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, osie mechani-
zmu do rowerów, osie mechanizmu do rowerów do rowe-
rów elektrycznych, osłony łańcucha do rowerów, osłony łań-
cucha do rowerów elektrycznych, oświetlenie akumulatoro-
we przód, oświetlenie akumulatorowe przód do rowerów 
elektrycznych, oświetlenie akumulatorowe tył, oświetlenie 
akumulatorowe tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie 
bateryjne przód, oświetlenie bateryjne przód do rowerów 
elektrycznych, oświetlenie bateryjne tył, oświetlenie bateryj-
ne tył do rowerów elektrycznych, oświetlenie zwykłe przód, 
oświetlenie zwykłe przód do rowerów elektrycznych, oświe-
tlenie zwykłe tył, oświetlenie zwykłe tył do rowerów elek-
trycznych, oświetlenie-prądnice, oświetlenie-prądnice do ro-
werów elektrycznych, owijki do kierownicy rowerowej do ro-
werów elektrycznych, pedały do rowerów, pedały-akcesoria, 
piasty do rowerów, piasty do rowerów elektrycznych, piasty 
i części do kół-części do piast i kół, piasty i części do kół-czę-
ści do piast i kół do rowerów elektrycznych, piasty i części 
do kół-osie piasty przód, piasty i części do kół-osie piasty 
przód do rowerów elektrycznych, piasty i części do kół-osie 
piasty tył, piasty i części do kół-osie piasty tył do rowerów 
elektrycznych, piasty i części do kół-szprychy, nyple, piasty 
i części do kół-szprychy, nyple do rowerów elektrycznych, 
piasty i części do kół-zaworki, piasty i części do kół-zaworki 
do rowerów elektrycznych, podpórki do pojazdów jednośla-
dowych, podpórki do rowerów, podpórki do rowerów do ro-
werów elektrycznych, podpórki-mocowane na tył, podpór-
ki-mocowane na tył do rowerów elektrycznych, podpórki-
-mocowane pod suport, podpórki-mocowane pod suport 
do rowerów elektrycznych, pojazdy elektryczne, pokrowce 
do rowerów, pokrowce na siodełka do rowerów, pokrowce 
na uchwyty rowerowe, pompki, pompki do pompowania 
opon rowerowych, pompki do pompowania opon rowerów, 
pompki do rowerów, pompki nożne do pompowania opon 

pojazdów, pompki podłogowe, pompki ręczne do pompo-
wania opon pojazdów, pompki teleskopowe, pompki z ma-
nometrem, pompki-części do pompek, przeguby widelców 
przednich [części rowerów], przekładnie zębate z kołami 
zmianowymi [części rowerów], przerzutki do rowerów, prze-
rzutki do rowerów elektrycznych, przerzutki-części do prze-
rzutek, przerzutki-części do przerzutek do rowerów elek-
trycznych, przerzutki-linki, cięgna, przerzutki-linki, cięgna 
do rowerów elektrycznych, przyczepki rowerowe, przyczep-
ki rowerowe do rowerów elektrycznych, ramy do rowerów, 
ramy do rowerów do rowerów elektrycznych, ramy, do ba-
gażników, do rowerów ramy, do bagażników, do rowerów 
do rowerów elektrycznych, rowery, błotniki do rowerów, 
dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice ro-
werowe, klaksony do rowerów, koła do rowerów, łańcuchy 
rowerowe, obręcze do rowerów, pedały do rowerów, pod-
pórki, nóżki do rowerów, pompki do rowerów, ramy rowero-
we, silniki do rowerów, siodełka rowerowe, szprychy do ro-
werów, rowery dostawcze, rowery elektryczne, rowery gór-
skie, rowery na pedały, rowery szosowe, rowery trójkołowe 
dostawcze, rowery turystyczne, sakwy [kosze] boczne przy-
stosowane do rowerów, sakwy rowerowe, siatki do rowerów, 
silniki do rowerów, pokrycia siodełek do rowerów lub moto-
cykli, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe, siodła po-
krowce na siodła, siodła wyścigowe sportowe, siodła zwykłe, 
sprężyna, smary, preparaty czyszczące, stabilizatory [koła] 
do stosowania w rowerach, stabilizatory do rowerów, stery, 
stery i części-pozostałe części sterów, stojaki do rowerów, sy-
gnały dźwiękowe kierunkowe do rowerów, szczęki hamulco-
we do rowerów, szczęki hamulcowe do rowerów elektrycz-
nych, szprychy do kół rowerowych, szprychy do kół rowero-
wych do rowerów elektrycznych, szprychy do rowerów, 
szprychy do rowerów elektrycznych, światła odblaskowe, 
tarcze hamulcowe do rowerów, torby do rowerów, trąbki 
do rowerów, uchwyty do bidonów rowerowych, uchwyty 
do mocowania butelek do rowerów, uchwyty do rowerów 
dziecięcych, uchwyty do telefonów do rowerów, uchwyty 
kierownicy do rowerów, uchwyty na bidony do rowerów, 
układy napędowe [części rowerowe], urządzenia do pompo-
wania opon, welocypedy, wentyle do opon pojazdów, wi-
delce [części do rowerów], widelce i amortyzatory-amorty-
zatory przód, widelce i amortyzatory-amortyzatory przód 
do rowerów elektrycznych, widelce i amortyzatory-amorty-
zatory tył, widelce i amortyzatory-amortyzatory tył do rowe-
rów elektrycznych, widelce i amortyzatory-widelce zwykłe, 
widelce i amortyzatory-widelce zwykłe do rowerów elek-
trycznych, wolnobiegi, kasety, zębatki-wolnobiegi, wolno-
biegi, kasety, zębatki-wolnobiegi do rowerów elektrycznych, 
wolnobiegi, kasety, zębatki-zębatki, wolnobiegi, kasety, zę-
batki-zębatki do rowerów elektrycznych, wspornik kierowni-
cy, wspornik kierownicy do rowerów elektrycznych, wspor-
nik kierownicy regulowane, wspornik kierownicy regulowa-
ne do rowerów elektrycznych, wspornik siodła amortyzowa-
ny, wspornik siodła amortyzowany do rowerów elektrycz-
nych, wspornik siodła sztywne, wspornik siodła sztywne 
do rowerów elektrycznych, wspornik siodła-redukcje, wspor-
nik siodła-redukcje do rowerów elektrycznych, wsporniki kie-
rownicy akcesoria, wsporniki kierownicy akcesoria do rowe-
rów elektrycznych, wyściółki do koszy rowerowych do rowe-
rów elektrycznych, zamknięcia-pętlowe, zamknięcia-pozo-
stałe zamknięcie, zamknięcia-spiralne, zestawy do naprawy 
opon rowerowych, zestawy naprawcze, kleje do rowerów, 
zębatki do przerzutek [części rowerów], zmotoryzowane ro-
wery, 25 bielizna wchłaniająca pot, buty sportowe, chustki 
na głowę, koszulki z krótkim rękawem, rękawiczki, rękawiczki 
bez palców, rękawiczki do rowerów, rękawiczki dziecięce 
do rowerów, rękawiczki pełne do rowerów, skarpetki, opaski 



Nr  ZT18/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

na głowę, opaski sportowe odblaskowe, podkoszulki sporto-
we, ochraniacze- ubrania dla rowerzystów, odzież dla rowe-
rzystów, odzież kolarska, nakrycia głowy, pelerynki.

(210) 511613 (220) 2020 03 18
(731) ARKADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czudec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARKADIS

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane z zakresu pełnienia funkcji 
inspektora nadzoru inwestycyjnego.

(210) 511617 (220) 2020 03 18
(731) S-MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-MALL PARK

(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.05.08, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, dekoracja wystaw sklepowych, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], zarządzanie hotelami, agencje informacji 
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, usługi 
marketingowe, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, orga-
nizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy 
towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
36 zarządzanie nieruchomością, agencje nieruchomości, po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa gospo-
darstw rolnych, wycena nieruchomości, wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań, wyna-
jem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, 
37 budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów 
targowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, 
czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budyn-
ków od zewnątrz, czyszczenie okien, deratyzacja, dezynfek-
cja, usługi doradztwa budowlanego, montaż drzwi i okien, 

konsultacje budowlane, informacja o naprawach, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie 
budynków, malowanie, montaż i naprawa instalacji alar-
mowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia ku-
chennego, murarstwo, mycie pojazdów.

(210) 511625 (220) 2020 03 18
(731) HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Henryków-Urocze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻDŻKA SMAKU

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 owoce przetworzone, warzywa liofilizowane.

(210) 511626 (220) 2020 03 18
(731) HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Henryków-Urocze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁYŻKA SMAKU

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 owoce przetworzone, warzywa liofilizowane.

(210) 511631 (220) 2020 03 18
(731) DNM-GLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie.

(210) 511642 (220) 2020 03 18
(731) BEST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.15, 03.09.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 sushi, dania gotowe suche lub w płynie, za-
wierające głównie ryż, gotowy lunch w pudełku składają-
cy się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe potrawy 
zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, 
gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, kleiste kuleczki 
ryżowe, mięso zapiekane w cieście, potrawy składające się 
głównie z ryżu, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, 
przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki zbo-
żowej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, ryż 
smażony po chińsku, ryba w cieście, zapakowane zestawy 
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mię-
sa, ryb lub warzyw, warzywa w cieście, ryż, ryż kleisty, sosy, 
sos teriyaki, sos sojowy, sosy chrzanowe, sosy pikantne, 
gotowe sosy, sos z krewetek, sos słodko - kwaśny, chrzan 
[sos przyprawowy], sosy rybne, przyprawiony sos sojowy 
[chiyou], sosy do ryżu, przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), imbir marynowany [przyprawa], imbir [przyprawa], 
przygotowany chrzan [przyprawa], ziarna sezamu [przy-
prawy], wasabi w proszku [japoński chrzan], pasta wasabi, 
przetworzony chrzan japoński (wasabi), japoński chrzan 
bardzo pikantny w proszku (wasabi w proszku), pasta so-
jowa do użytku jako przyprawa [doenjang], mieszanka 
na ciasto do tempury, 43 usługi restauracji sprzedających 
sushi, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji ser-
wujących tempurę, usługi barów i restauracji, rezerwacja 
stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, restauracje oferujące dania na wy-
nos, bary przekąskowe, oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, udostępnianie opinii na temat restauracji 
i barów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, przygotowywanie posiłków, usługi klubów w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, usługi barowe, 
usługi świadczone przez bary bistro, usługi zaopatrzenia 
w żywność, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi 
restauracyjne, usługi restauracji, w których mięso przygo-
towuje się na oczach klientów, usługi restauracji washoku, 
przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego 
spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi kateringowe oferujące 
kuchnię japońską, dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia.

(210) 511660 (220) 2020 03 19
(731) MIERZWA KRZYSZTOF FERBON, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SKRZYDLATY BYK

(531) 03.04.01, 03.04.13, 03.07.17, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności 
i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów, 
restauracje z grillem, serwowanie napojów alkoholowych, 
usługi barów i restauracji, prowadzenie burgerowni.

(210) 511666 (220) 2020 03 19
(731) NETTLE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NETTLE

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, bro-
szury, biuletyny informacyjne, czasopisma, fotografie, formu-
larze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzenia-
mi, karty, koperty [artykuły piśmienne], materiały do pisania, 
notatniki [notesy], periodyki [czasopisma], ulotki, materiały 
piśmienne, 35 prowadzenie hurtowni w zakresie sprzedaży 
produktów farmaceutycznych i innych środków dla celów 
leczniczych, instrumentów i artykułów medycznych, dystry-
bucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, 
prospektów, broszur, doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie 
zamówień w handlu, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenia osób 
trzecich w zakresie zakupów produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw, prenumerata gazet dla osób trzecich, orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicz-
nych, analizy, badania rynkowe, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, fakturowanie, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], publikowanie tekstów reklamowych, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi han-
dlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, administrowa-
nie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, 36 doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, 
faktoring, inwestycje finansowe, leasing finansowy, inwesty-
cje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], transakcje 
finansowe, usługi finansowania, wynajem powierzchni biu-
rowej, zarządzanie finansami, 39 usługi zaopatrzenia w po-
staci dostarczania towarów, magazynowanie, pakowanie 
produktów, pakowanie towarów, transport samochodowy, 
wynajmowanie magazynów, transport, 41 publikowanie 
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tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć 
sportowych z wykorzystaniem urządzeń sportowych, orga-
nizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(210) 511687 (220) 2020 03 20
(731) TAGIL JOLANTA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REcentrum NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.

(210) 511696 (220) 2020 03 21
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES - MANAGED SERVICES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TTMS TRANSITION TECHNOLOGIES MANAGED 

SERVICES

(531) 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 05.03.15, 05.03.11, 27.05.01, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy 
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów 
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. opro-
gramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub 
ładowalnego z odległych sieci komputerowych urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia 
danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz od-
twarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kom-
paktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, kompute-
ry, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń 
mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, 
urządzenia, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, 
oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, 
magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki danych, opro-
gramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy 
komputerowe stosowane w Internecie, serwery, sprzęt 
do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie 
kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk za-
wodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie 
konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsz-
tatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz 
dziedzin pokrewnych, tłumaczenia, usługi edukacyjne i szko-
leniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem kompu-
terowym, aplikacjami i sieciami, 42 usługi w zakresie projek-

towania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla 
urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, prace badawczo – rozwojo-
we, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie 
graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydaw-
niczą, świadczenie usług z zakresu teleinformatyki, analizy 
systemów komputerowych, programowanie komputerów 
i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego 
i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych 
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie 
opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie kompu-
terowego software, hardware i firmware, systemów opra-
cowania danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące 
oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci kompute-
rowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architek-
tonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe w za-
kresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków 
oraz specjalistów IT, outsourcing zespołów projektowych, 
outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna 
w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie komputerowych 
sieci, projektowanie komputerowych baz danych, usługi 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
doradztwo, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki 
oraz systemów komputerowych.

(210) 511697 (220) 2020 03 21
(731) TRANSITION TECHNOLOGIES - MANAGED SERVICES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TTMS TRANSITION TECHNOLOGIES MANAGED 

SERVICES

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy 
komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów 
rejestrujących lub środków rozpowszechniania, tzn. opro-
gramowania zapisanego na magnetycznych nośnikach lub 
ładowalnego z odległych sieci komputerowych urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia 
danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz od-
twarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kom-
paktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, kompute-
ry, komputery przenośne, oprogramowanie do urządzeń 
mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, 
urządzenia, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, 
oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, 
magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki danych, opro-
gramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy 
komputerowe stosowane w Internecie, serwery, sprzęt 
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do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie 
kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk za-
wodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie 
konferencji i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji, publikacje multimedialne, organizowanie i prowa-
dzenie szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, warsz-
tatów oraz pozostałych form edukacji w dziedzinie IT oraz 
dziedzin pokrewnych, tłumaczenia, usługi edukacyjne i szko-
leniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem kompu-
terowym, aplikacjami i sieciami, 42 usługi w zakresie projek-
towania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla 
urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz 
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja 
komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojo-
we, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, grafiki i informacji wizualnej, projektowanie 
graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydaw-
niczą, świadczenie usług z zakresu teleinformatyki, analizy 
systemów komputerowych, programowanie komputerów 
i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 

projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierają-
cego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi 
w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w za-
kresie komputerowego software, hardware i firmware, 
systemów opracowania danych i sieci komputerowych, 
usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputero-
wego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, 
usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingo-
we i outsourcingowe w zakresie informatyki, outsourcing 
programistów, informatyków oraz specjalistów IT, outso-
urcing zespołów projektowych, outsourcing usług oraz 
rozwiązań IT, pomoc techniczna w zakresie systemów 
i sprzętów komputerowych, oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie komputerowych sieci, projek-
towanie komputerowych baz danych, usługi w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, doradz-
two, konsultacje i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz 
systemów komputerowych.

(210) 511718 (220) 2020 03 20
(731) JURASZEK JANUSZ, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) ERA ENERGII
(510), (511) 16 wydawnictwa, czasopisma.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 510251, 510413, 510514

2 510514, 511233

3 503064, 509844, 510255, 510392, 510441, 510514, 510588, 510589, 511170, 511230, 511299, 511370, 511474, 
511477

4 510028, 510441

5 508529, 509508, 509510, 509511, 510360, 510392, 510441, 510591, 511160, 511230, 511231, 511318, 511319, 
511336, 511377, 511483, 511529, 511559

6 511272, 511277

7 509844, 510697, 511155, 511509

8 503064, 509844

9 471898, 507595, 508630, 509807, 509844, 510662, 511312, 511508, 511517, 511528, 511542, 511584, 511696, 
511697

10 510360, 510591

11 508630, 510697, 511370, 511546

12 510210, 510211, 511598

16 506723, 510512, 511279, 511666, 511718

18 503064

19 510028, 511157, 511159, 511161, 511163

20 511272, 511277

21 503064, 510697

22 511272, 511277

25 510301, 510305, 511354, 511392, 511409, 511598, 511631

29 507080, 509782, 509785, 510028, 510113, 510399, 510542, 511625, 511626

30 507080, 510028, 510036, 510529, 511230, 511231, 511355, 511642

31 510036, 510399

32 507080, 510036, 510544, 510675, 511160

33 509796

35 504013, 504019, 506723, 507080, 507595, 508560, 509188, 509241, 509807, 510210, 510211, 510360, 510389, 
510391, 510441, 510512, 510529, 511155, 511312, 511354, 511355, 511392, 511409, 511511, 511517, 511617, 
511666

36 510028, 510210, 510211, 510601, 511589, 511617, 511666, 511687

37 508560, 510046, 510210, 510211, 510439, 510514, 511312, 511589, 511613, 511617

38 504013, 507595, 509807, 510512, 511517

39 509241, 510028, 510210, 510211, 510443, 511666

40 511348

41 503721, 504013, 507595, 509188, 509807, 509841, 510028, 510050, 510443, 511251, 511279, 511317, 511392, 
511409, 511508, 511517, 511666, 511696, 511697

42 504013, 506376, 506379, 509807, 510301, 511312, 511348, 511508, 511517, 511528, 511542, 511696, 511697

43 508560, 510028, 510480, 510512, 510529, 511642, 511660

44 510050, 510057, 510399, 510480, 510588, 510589, 511519

45 509807, 509841



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

4tech 509241

AGRI+EKO+PLAN 511317

ala 510441

apiciasto 510036

ARKADIS 511613

atelo 511598

Aviorexan 511559

Bielenda Crystal Glow 511477

BIELENDA ECO SORBET 511474

Bielenda Professional Total Lifting PPV+ 510588

BIOIMPACT 511230

BIONIKA URODY SALON & SPA 510057

Bóbr 509796

Browar Zator 510544

CAR SPA DETAILING PREMIUM 510439

CCMP Certyfikowane Centrum  
Medycyny Podróży 511251

CHEF CLUB 507080

chmura krajowa 509807

constructor 511277

DAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE 511231

DEZASEPT 511529

DONUT’S PLANET 510529

DROGOWY 511157

eco dla.biznesu 511312

EMERALD 508529

ERA ENERGII 511718

FORTISGO HEALTHY ENERGY 511160

fraktal BEAUTY 511170

FUTOPIA LET’S SHARE OUR BEST 510360

fw FABRYKA WAFELKÓW 504019

GROWISE THE GROW THE MIND 510413

GRUPA NAZARUK 510210

Grupa Nazaruk 510211

GUSTOMIERZ 511517

HUSARIA Szczeciński Klub Sportowy  
www.husaria.org.pl 511409

HUTNICZY 511159

HYDROMAT 511233

I Love Sales & Commerce 503721

J.M. SPORT 510305

JASNY 511161

Joanna Muzyk atelier 510301

Jurassic Salmon 510399

KASHUBIAN LODGE & SPA 510480

Kebaber 510542

KELOPTIN 511377

KINO TV 507595

KNT TECHNOLOGY 506379

KNT 506376

konstruktor 511272

KRAFTLINE 509844

KUBRYK Rejsy Czartery Szkolenia 510443

KUDUX 508630

LIBERTAGO 511279

luxproperty 510601

ŁYŻKA SMAKU 511626

m jak MRÓWKA 506723

MasterSzew 511348

MAXIGRA FEMINA 511299

Meric baby 509511

Meric soft 509508

MG MANI PEDI STUDIO MARLENA GORAL 511519

MOTOBANDA 511354

NETTLE 511666

NOMADE 510512

OFF DISTRICT 511631

OLIMPIA 510392

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych  
„Emalia 1907” 510697

OTIFAN 511336

OTIPEROX KROPLE 511319

OTIPEROX SPRAY 511318

PANNONICA 509188

pd perfect displays 511528

pd perfect displays 511542

Piwo Zatorskie 510675

polando 504013

POSNET ERGO 511584

PRALNIA PERFEKTPLUS 510046

PRP LCC 510591

REBAKI24.pl DLA DOMU / ROLNICTWA /  
PRZEMYSŁU 511155

REcentrum NIERUCHOMOŚCI 511687

RELACYJNI 510050

RÓŻDŻKA SMAKU 511625

SAFIR 510662

SIDUS 511509

SINUZOLIN 509510

SKORYCKI KANCELARIA ADWOKACKA 509841



1 2 1 2

Nr  ZT18/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 39

SKRZYDLATY BYK 511660

SLAAP HOME RITUALS 511511

S-MALL PARK 511617

SOKOŁÓW Kiełbasa KOLSKA  
WYPRODUKOWANE W POLSCE  
PRODUKT Z WIELKOPOLSKI 509782

SUSHIBISTRO 511642

SWEET MILL 511355

Swiss Meyer Gruppe 511546

SZYBKI 511163

Ściółkovo znaczy jajko 510113

taxCube 471898

TORBACZE 503064

TRESCONNECT 510389

TRESCONNECT 510391

TRISEPT 511483

TT MS 511508

TTMS TRANSITION TECHNOLOGIES  
MANAGED SERVICES 511696

TTMS TRANSITION TECHNOLOGIES  
MANAGED SERVICES 511697

UŁAŃSKA 509785

UŻLIS NIERUCHOMOŚCI 511589

Vendigo 508560

VVV WAC-WOJ 510028

WE CARS 510514

X-Foliate 510589

ZEBRA 511370

Zielnik ZERO WASTE 510255



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.

971073 FRUTONANNY (2019 11 18) 5, 16, 29, 30, 
32, 35, 43

1293320 (2020 03 19)
CFE: 05.07.13 43

1465887 LOOKFANTASTIC 
(2020 03 31)

35

1509827 POWERPHONE (2020 03 06, 2019 09 18) 9
1525047 VEROO (2019 12 04)

CFE: 27.05.09, 29.01.12 9, 35, 38, 39, 42
1525094 HERMES CAMAIL (2020 03 04, 

2019 10 27)
18

1525119 CZ CAPO ZAFFERANO  
(2020 02 06, 2020 02 06)
CFE: 24.17.02, 27.05.01 33

1525138 CIMGON (2019 10 30)
CFE: 27.05.01 14

1525155 myRaiffeisen (2019 10 07, 
2019 08 01)

9, 35, 36, 38, 42

1525180 ANYSORT (2019 11 13)
CFE: 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12 7

1525188 NATASHA ZINKO (2019 05 20, 2019 02 13)
CFE: 27.05.01 9, 14, 18, 24, 25, 26

1525208 G GESTER (2020 01 13)
CFE: 26.03.01, 27.05.01 9

1525279 Casaro (2019 12 19)
CFE: 27.05.01 7, 35

1525315 WSAUD (2020 02 18, 
2019 08 22)

5, 37, 41, 42, 44

1525336 (2019 12 17)
CFE: 28.03.00 11

1525353 FITHERM (2019 12 24) 1, 17, 19
1525365 AMPHO-MORONAL 

(2019 10 02, 2019 07 15)
3, 5

1525401 esky (2019 11 25) 39
1525477 (2019 12 17)

CFE: 28.03.00 29
1525557 BRIZOLL (2020 01 16) 21, 35
1525565 FORNAX (2019 10 28, 2019 04 30) 11
1525592 CRISPETY, CRUNCHETY, PEANUT 

BUTTERY (2020 03 04, 2019 09 26)
30

1525638 SIRIUS (2019 10 28, 2019 04 30) 11
1525652 GALANO (2019 12 18, 2019 10 10)

CFE: 24.01.03, 27.03.15, 
27.05.01

14, 18, 25, 35

1525794 NPA (2019 11 03)
CFE: 27.05.01 6

1525809 SPUN (2019 12 22) 34
1525843 RAmos RAMOS Technology co., Ltd.  

(2020 03 06)
CFE: 26.11.01, 27.05.01 9

1525862 Apaliqua (2019 09 20) 1, 35
1525865 MIREL (2020 02 20)

CFE: 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12 30
1526035 FITFINE (2020 01 17, 

2019 08 27)
3, 6, 7, 18, 21, 24, 25, 

28, 35, 37, 39
1526043 PureWay (2019 11 25, 2019 07 23)

CFE: 24.17.08, 27.05.01 3, 4, 5, 11, 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1525353, 1525862 

3  1525365, 1526035, 1526043 

4  1526043 

5  971073, 1525315, 1525365, 1526043 

6  1525794, 1526035 

7  1525180, 1525279, 1526035 

9  1509827, 1525047, 1525155, 1525188, 1525208, 1525843 

11  1525336, 1525565, 1525638, 1526043 

14  1525138, 1525188, 1525652 

16  971073 

17  1525353 

18  1525094, 1525188, 1525652, 1526035 

19  1525353 

21  1525557, 1526035 

24  1525188, 1526035 

25  1525188, 1525652, 1526035 

26  1525188 

28  1526035 

29  971073, 1525477 

30  971073, 1525592, 1525865 

32  971073 

33  1525119 

34  1525809 

35  971073, 1465887, 1525047, 1525155, 1525279, 1525557, 1525652,
 1525862, 1526035, 1526043 

36  1525155 

37  1525315, 1526035 

38  1525047, 1525155 

39  1525047, 1525401, 1526035 

41  1525315 

42  1525047, 1525155, 1525315 

43  971073, 1293320 

44  1525315



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

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

497922 PIAGGIO & C. S.P.A.
2020 01 07 12

501273 BasicNet S.p.A.
2020 01 14 9, 12, 18, 25

504689 Zentiva Group, a.s.
2020 02 18 5

504647 MIROGLIO FASHION S.R.L.
2020 02 18 25

504196 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2020 02 12 29

502941 SYNGENTA LIMITED
2020 02 20 1, 5

506370 STOLARSKA JADWIGA
2020 03 12 11, 17, 19, 20, 35, 

37, 42
506663 ACCOR Société Anonyme

2020 03 30 41, 43, 44
507322 INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

2020 03 27 43
505829 Citizen Watch Company of America, Inc. 

(spółka działająca pod nazwą Bulova)
2020 04 03 3, 5, 35, 44



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1196024 Hugo Boss Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG
2020 03 23 23, 24, 25

339787 STUFFER S.P.A.
2020 04 06 29
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