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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 11 maja 2020 r. Nr ZT19

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) 469618 (220) 2017 03 28
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowny)
(540) Kinesiotaping w kremie
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów ko-
smetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki ko-
smetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów 
kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfume-
ryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfume-
ryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, żele pod prysznic, mydła, mydła leczni-
cze, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji włosów, 
pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia 
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole 
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, pro-
dukty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu 
oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu 
i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do kolory-
zacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(210) 491592 (220) 2018 10 15
(731) ZAPOROWSKA ZUZANNA, Przyborki
(540) (znak słowny)
(540) BATMUD
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dys-
ki, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania 
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapi-
su filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizual-
ne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-
dialnych, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie mul-
timedialnej, pobieralne gry komputerowe, programy kom-
puterowe, karty magnetyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 35 usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, mianowicie ulotek, prospektów, druków, pró-
bek, plakatów, naklejek oraz gadżetów reklamowych, miano-
wicie smyczy, kubków, maskotek, flag, długopisów, banerów 
reklamowych, maskotek i balonów do reklamy, reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-
medialnych, gier, zabawek, artykułów odzieżowych, sporto-
wych i wydawnictw, narzędzi ręcznych w sklepie, hurtowni 
wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 zbieranie i przekazywanie informacji poprzez 
sieci komunikacyjne, usługi teletekstowe i audiotekstowe, 

organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, organizowanie, montaż i pro-
dukcja programów i imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki 
i szkoleń, organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych.

(210) 492114 (220) 2018 10 29
(731) SZPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz-Jasin
(540) (znak słowny)
(540) www.szpot.pl
(510), (511) 35 zgromadzenie z myślą o osobach trze-
cich, motocykli, samochodów różnych marek i akcesoriów 
do nich, tak aby umożliwić kupującym ich obejrzenie i do-
konanie zakupu- również oferowanie tych pojazdów za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej (np. Internet),  
37  naprawa samochodów, lakierowanie, usługi stacji obsługi 
samochodów, usługi stacji kontroli pojazdów- przeglądy.

(210) 492115 (220) 2018 10 29
(731) SZPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz-Jasin
(540) (znak słowny)
(540) szpot
(510), (511) 35 zgromadzenie z myślą o osobach trze-
cich, motocykli, samochodów różnych marek i akcesoriów 
do nich, tak aby umożliwić kupującym ich obejrzenie i doko-
nanie zakupu- również oferowanie tych pojazdów za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej (np. Internet), 37 usłu-
gi serwisowe, naprawa samochodów, lakierowanie, usługi 
stacji obsługi samochodów, usługi stacji kontroli pojazdów 
(przeglądy).

(210) 496553 (220) 2019 02 28
(731) KAŁCZEW RADOSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PFN Nieruchomości
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.11
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 usłu-
gi budowlane, konsultacje budowlane, układanie kabli, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budyn-
ków, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie drzwi 
i okien, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, usługi 
hydrauliczne, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, informacja 
budowlana, informacja o naprawach, izolowanie budyn-
ków, lakierowanie, malowanie, murowanie, tapetowanie, 
tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi re-
montowe, naprawy obiektów, roboty ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne i montażowe, 42 badania techniczne, pro-
jektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, 
doradztwo architektoniczne, opracowywanie projektów 
technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geo-
dezyjne.

(210) 496560 (220) 2019 02 28
(731) KAŁCZEW RADOSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KALTCHEV CONSTRUCTION

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 usłu-
gi budowlane, konsultacje budowlane, układanie kabli, 
usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budyn-
ków, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie drzwi 
i okien, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, usługi 
hydrauliczne, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, 
nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne, informacja 
budowlana, informacja o naprawach, izolowanie budyn-
ków, lakierowanie, malowanie, murowanie, tapetowanie, 
tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi re-
montowe, naprawy obiektów, roboty ogólnobudowlane, 
konstrukcyjne i montażowe, 42 badania techniczne, pro-
jektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, 
doradztwo architektoniczne, opracowywanie projektów 
technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geo-
dezyjne.

(210) 498997 (220) 2019 04 18
(731) D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) M MainBox

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 
26.11.13

(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne zawierające skryt-
ki do przyjmowania i wydawania kupowanych produktów, 
aplikacje mobilne, w szczególności umożliwiające wy-
bór produktów, ich kupowanie, zlecanie ich dostarczenia 
do urządzenia zawierającego skrytki i otwierania skrytki, 
systemy składające się z aplikacji mobilnej i urządzenia elek-
tronicznego zawierającego skrytki służące do przyjmowa-
nia i wydawania kupowanych produktów, umożliwiające 
wybór produktów, ich kupowanie, zlecanie dostarczenia 
do urządzenia zawierającego skrytki i odebranie produktów 
ze skrytki.

(210) 499239 (220) 2019 04 29
(731) RENOVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe zawar-
te w tej klasie.

(210) 502062 (220) 2019 07 09
(731) DOUMAS DIMITRIOS COSMOS, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COSMOS GreekFood & Coffee

(531) 01.01.02, 01.01.10, 08.07.05, 11.03.05, 26.01.04, 26.01.13, 
26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 
24.17.07, 29.01.13

(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęce-
go: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne konserwo-
wane, suszone i gotowane, jaja, mleko, przetwory mleczne, 
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oleje i tłuszcze jadalne, galbi, żywność przygotowana z mię-
sa, warzyw, owoców i ryb, 30 kawa, kakao, herbata, ciasto 
do pieczenia, mąka i przetwory zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze, słodycze, lody, syropy, sosy (przyprawy), pesto, 
zagęszczacze, 43 obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi 
(snack-bary), usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 502796 (220) 2019 07 26
(731) MEDICANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 przekazywanie know-how, szkolenia, orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, 44 usługi 
medyczne, pomoc medyczna.

(210) 503133 (220) 2019 08 05
(731) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy coffee

(531) 02.09.08, 27.05.01
(510), (511) 29 napoje mleczne z przewagą mleka, 30 aro-
maty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
kakao, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, musy cze-
koladowe, musy deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, pralinki, prepara-
ty roślinne zastępujące kawę, przyprawy, przyprawy korzen-
ne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki (ciastecz-
ka), syropy i melasa, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 504648 (220) 2019 09 20
(731) POLTURIST EOOD, Svilengrad, BG
(540) (znak słowny)
(540) ORPHEUS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, prepa-
raty alkoholowe do sporządzania napojów.

(210) 504650 (220) 2019 09 20
(731) POLTURIST EOOD, Svilengrad, BG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cygnus Thracian Wine ORPHEUS Lyra

(531) 01.11.01, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wina pochodzenia bułgarskiego.

(210) 507198 (220) 2019 11 26
(731) ŻOŁĘDZIEWSKA BIANKA KATARZYNA, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quantum mineral’s

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 minerały dla celów kosmetycznych, kremy 
nielecznicze, odżywki, balsamy do celów kosmetycznych, 
maseczki z minerałami, kosmetyki na bazie minerałów, 
5 produkty na bazie minerałów dla celów farmaceutycznych, 
suplementy diety, 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, skle-
pach, na stronie internetowej kosmetyków na bazie minera-
łów, substytutów diety na bazie minerałów.

(210) 507629 (220) 2019 12 04
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA, MAŁE WIELKIE CHWILE
(510), (511) 35 usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakre-
sie udzielania pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi handlowymi i przemysłowymi, w zakresie pośrednictwa 
pracy, w zakresie doradztwa związanego z organizowaniem 
i kierowaniem działalnością gospodarczą oraz zarządzaniem 
kadrowym, usługowe wykonywanie czynności biurowych, 
usługi w zakresie informacji o handlu i działalności gospo-
darczej, w zakresie badań dotyczących działalności gospo-
darczej oraz badań opinii i rynku, w zakresie doradztwa han-
dlowego i gospodarczego, w zakresie organizowania aukcji 
publicznych, w zakresie sporządzania prognoz ekonomicz-
nych, ekspertyz opłacalności przedsięwzięć gospodarczych 
oraz wyceny działalności gospodarczej, usługi w zakresie 
prowadzenia sklepu obejmujące sprzedaż następujących to-
warów: nienaświetlone błony fotograficzne, środki do prania 
i wybielania, środki do czyszczenia, polerowania, odtłuszcza-
nia i ścierania, mydła, produkty perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, kosmetyki, dezodoranty osobiste, środki do pielęgnacji 
włosów, środki do czyszczenia zębów, pasty do obuwia, 
materiały oświetleniowe, świece, znicze, paliwa, produkty 
farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne, dietetyczne 
środki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry i materiały 
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opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, preparaty do niszcze-
nia szkodników, środki chwasto - i grzybobójcze, pieluszki 
jednorazowe, narzędzia ręczne, sztućce, nożyczki, aparaty 
i nożyczki do golenia, aparaty i akcesoria fotograficzne, na-
świetlone błony fotograficzne, urządzenia do rejestracji i od-
twarzania obrazu i dźwięku przede wszystkim magnetowi-
dy, kamery wideo i magnetofony, magnetyczne i optyczne 
nośniki danych, taśmy magnetofonowe, taśmy wideo, dyski 
kompaktowe, programy komputerowe, sztuczne ognie i pe-
tardy, artykuły biurowe, papier, karton, dzienniki, czasopisma, 
książki, fotografie, papeteria, materiały klejące dla papeterii 
i gospodarstw domowych, nieelektryczne narzędzia ku-
chenne, grzebienie, szczotki, sprzęt do czyszczenia, naczynia 
kuchenne, wyroby ze szkła i porcelany, przybory toaleto-
we, pojemniki dla gospodarstwa domowego, wycieraczki 
do obuwia, dywaniki, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowa-
ne, galaretki, dżemy i kompoty, mleko i przetwory mleczne, 
jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, pikle, sosy do sałat, kawa, 
herbata, kakao, przyprawy, produkty zbożowe, wyroby pie-
karnicze i cukiernicze, słodycze, lody, cukier, drożdże, miód, 
proszki do pieczenia, świeże owoce, jarzyny, mrożonki i dania 
gotowe do spożycia, wyroby garmażeryjne, nasiona, rośliny 
i naturalne kwiaty, pokarm dla zwierząt, wody mineralne 
gazowane i niegazowane, inne napoje bezalkoholowe, sy-
ropy, preparaty do przygotowywania napojów, piwo, soki 
owocowe, napoje alkoholowe nisko - i wysokoprocentowe, 
wina, wódki, likiery, koniaki, tytoń, wyroby tytoniowe, papie-
rosy, cygara, artykuły dla palących, zapałki, zapalniczki, usługi 
wspomagania sprzedaży poprzez usługi promocyjne w for-
mie konkursów i programów lojalnościowych.

(210) 507931 (220) 2019 12 11
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Motyw
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, 
DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 
interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urzą-
dzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna 
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na-
ziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sy-
gnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki 
telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odko-
dowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające de-
koder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sateli-
tarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagry-
warkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym 
dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych 
programów (osobisty rejestrator obrazu), programy kom-
puterowe, programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów z a pośred-
nictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przysto-
sowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekra-
nem komputerowym, programy komputerowe do obsługi 

interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video 
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, 
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania 
obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w for-
macie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, 
komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przysto-
sowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji 
w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie 
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządza-
nie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i han-
dlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżo-
wej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usłu-
gi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji 
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalo-
nych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, ta-
śmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompu-
terach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputero-
wych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania 
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowe-
go w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektro-
nicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarne-
go, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajni-
ków sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, od-
biorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, 
urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału za-
wierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, 
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodar-
czej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do-
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia 
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopi-
sy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchaw-
ki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, pod-
kładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa 
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, 
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, 
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materia-
ły biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, ob-
rusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycz-
nych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwiera-
cze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, 
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, 
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod 
mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbior-
niki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, 
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samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, 
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,  
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary 
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyj-
ne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszech-
nianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewi-
zyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyj-
nych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, wi-
dowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i ra-
diowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przeka-
zu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednic-
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonali-
zowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możli-
wością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta 
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, 
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jed-
noczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komuni-
kację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inte-
ligentnej automatycznej selekcji programów które mają 
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostar-
czania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem 
przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal tele-
wizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi 
poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwi-
sów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików 
w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie do-
stępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obra-
zów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retrans-
misji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od-
biorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowa-
nia i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, za-
pewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych 
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do In-
ternetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali inter-
netowych, usługi udostępniania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, progra-
mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, 
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, do-
starczanie rozrywki i usług edukacyjnych z a pośrednic-
twem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu 
do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynaj-
mowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku 
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji pro-
gramach radiowych i telewizyjnych, imprezach sporto-
wych, usług automatycznego zapisywania programów te-
lewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie 
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usług 

dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym ze stron www przez Inter-
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowe-
go, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, 
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowa-
nie książek i innych materiałów drukowanych, publikowa-
nie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elek-
tronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów kom-
puterowych, usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, in-
formacyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania kom-
puterowego, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadze-
nie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadze-
nie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badaw-
czo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania 
nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opra-
cowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi ka-
wiarenek internetowych (wynajem komputerów), hosting 
i administracja serwerów internetowych, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyj-
nego on-line, nie do pobrania do sieci i serwerów kompu-
terowych.

(210) 507969 (220) 2019 12 11
(731) PIEKARNIA K.I A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1927 PIEKARNIA CUKIERNIA 1927 GRZYBKI H. 

Cichowski CHLEB TURECKI żytni z suszonymi 
owocami z orzechami włoskimi, bez drożdży 
PRODUKOWANY W WARSZAWIE Tradycja 
zobowiązuje Wszystko zaczęło się w 1927 roku, 
kiedy Henryk Cichowski otrzymał dyplom czeladnika 
w zawodzie piekarza. Od tego momentu życie jego 
i ukochanej żony Tosi zostało na stałe związane 
z produkcją pieczywa. W 1986 roku tradycje 
rodzinne przejęły dzieci: Andrzej i Krzysztof 
Cichowscy oraz Elżbieta Fedorowicz. Wszyscy 
posiadają mistrzowskie uprawnienia w zawodzie 
piekarza. Ale na tym nie koniec. Obecnie w piekarni 
pracuje już trzecie pokolenie, wnuczki i wnukowie 
Henryka i Tosi.

(531) 02.01.01, 05.07.02, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 chleb, produkty i półprodukty zbożowe za-
warte w tej klasie, wyroby cukiernicze, kremy, lody i półpro-
dukty do tych wyrobów zawarte w tej klasie.

(210) 507972 (220) 2019 12 11
(731) PIEKARNIA K. I A. CICHOWSCY, E. FEDEROWICZ 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tradycja zobowiązuje 1927 PIEKARNIA CUKIERNIA 

1927 GRZYBKI H. Cichowski CHLEB TURECKI żytni 
z suszonymi owocami z orzechami włoskimi, bez 
drożdży PRODUKOWANY W WARSZAWIE

(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.01.18, 26.01.17, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 30 chleb, produkty i półprodukty zbożowe za-
warte w tej klasie, wyroby cukiernicze, kremy, lody i półpro-
dukty do tych wyrobów zawarte w tej klasie.

(210) 508001 (220) 2019 12 13
(731) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytonio-
wych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez Internet ar-
tykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie 
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, 
punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowy-
mi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane 
z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdro-
wia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem 
i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, 
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami han-
dlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, 
gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody 
w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie 
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane 
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybuto-
rów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi 
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sie-
ciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, tele-
wizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, 
usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, or-
ganizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych 
w celach handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć 
handlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizowa-
nie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], promowanie towarów 

i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w za-
kresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki oraz 
firmy, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 usługi w zakresie roz-
rywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organizowanie 
i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekre-
acyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, 
organizowanie wystaw i targów z dziedziny kultury i edu-
kacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i oko-
licznościowych, balów, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
konkursów, usługi w zakresie: edukacji, promocji zdrowia 
i zdrowego stylu życia, organizowanie wypoczynku związa-
nego z koncertami, widowiskami i cosplay, usługi salonów 
fitness i klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fi-
zycznej, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zarzą-
dzania restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz 
szkoleniem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi 
galerii i salonów wystawienniczych związanych z edukacją, 
w celach rozrywkowych i kulturalnych, wynajem sal wypo-
sażonych w sprzęt audiowizualny i telefoniczny, wynajem sal 
na imprezy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line, 
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakre-
sie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów 
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja fil-
mów i nagrań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszech-
nianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu 
osób, przedmiotów natury, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż re-
klamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, 43 prowadze-
nie: kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, 
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz jej dosta-
wa, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacja noc-
legów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zaj-
mujących się czasowym zakwaterowaniem, domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, usługi opieki nad dziećmi świad-
czone w ramach klubów malucha w: obiektach handlowych, 
gastronomicznych, hotelowych.

(210) 508002 (220) 2019 12 13
(731) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CZECZOTKA
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytonio-
wych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez internet ar-
tykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie 
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, 
punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowy-
mi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, usługi związane 
z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdro-
wia wszelkiego typu w tym szpitali oraz ich zarządzaniem 
i administrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, 
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami han-
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dlowymi, usługi związane z organizacją sieci handlowych, 
gastronomicznych i hotelowych, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające na promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody 
w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie 
agencji importowych, publikowanie tekstów reklamowych, 
prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane 
z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dystrybuto-
rów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi 
reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sie-
ciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, tele-
wizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicznych, 
usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, or-
ganizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych 
w celach handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć 
handlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizowa-
nie losowania nagród w celach promocyjnych, organizacja 
konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w za-
kresie tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki oraz 
firmy zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 41 usługi w zakresie roz-
rywki i rekreacji, usługi salonów gier, kasyn, organizowanie 
i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekre-
acyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, 
organizowanie wystaw i targów z dziedziny kultury i edu-
kacji, organizowanie festynów, spotkań towarzyskich i oko-
licznościowych, balów, dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
konkursów, usługi w zakresie: edukacji, promocji zdrowia 
i zdrowego stylu życia, organizowanie wypoczynku związa-
nego z koncertami, widowiskami i cosplay, usługi salonów 
fittness i klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fi-
zycznej, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie zarzą-
dzania restauracjami, kawiarniami, hotelami, sklepami oraz 
szkoleniem personelu obsługującego w/w obiekty, usługi 
galerii i salonów wystawienniczych związanych z edukacją, 
w celach rozrywkowych i kulturalnych, wynajem sal wypo-
sażonych w sprzęt audiowizualny i telefoniczny, wynajem sal 
na imprezy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line, 
usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, usługi w zakre-
sie administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów 
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja fil-
mów i nagrań : video, dźwiękowych oraz ich rozpowszech-
nianie, usługi fotograficzne polegające na fotografowaniu 
osób, przedmiotów natury, montaż programów radiowych 
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż re-
klamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, 43 prowadze-
nie: kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, 
przygotowywanie żywności na zamówienie oraz jej dosta-
wa, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi cateringowe, wynajmowanie sal 
na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynaj-

mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacja noc-
legów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zaj-
mujących się czasowym zakwaterowaniem, domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, usługi opieki nad dziećmi świad-
czone w ramach klubów malucha w: obiektach handlowych, 
gastronomicznych, hotelowych.

(210) 508004 (220) 2019 12 13
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doogy

(531) 03.06.03, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.24
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt 
domowych, pokarm dla ptaków, pożywienie dla zwierząt 
domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, 
proteiny dla zwierząt, suchary dla psów, pokarm dla zwie-
rząt, pokarm odżywczy, pokarm wzmacniający dla zwierząt, 
napoje dla zwierząt, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, nie-
przetworzone, zioła ogrodowe świeże, zarodki roślin, otręby 
zbożowe.

(210) 508005 (220) 2019 12 13
(731) HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HAWEŁKA - CZECZOTKA
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytonio-
wych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez internet ar-
tykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie 
i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami, 
punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, 
obiektami rozrywkowo - rekreacyjnymi, usługi związane z or-
ganizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia 
wszelkiego typu, w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i admi-
nistrowaniem, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowa-
dzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo 
w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usłu-
gi związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych 
i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, 
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynaj-
mowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy 
towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, 
usługi w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usłu-
gi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie 
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich 
w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, 
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicz-
nych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, 
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych 
w celach handlowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć han-
dlowych, gastronomicznych i hotelowych, organizowanie lo-
sowania nagród w celach promocyjnych, organizacja konkur-
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sów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyj-
nymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych  
i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla celów handlo-
wych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na ry-
nek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, 
usługi w zakresie oceny marki oraz firmy zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi salonów gier, 
kasyn, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, 
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier 
losowych i loterii, organizowanie wystaw i targów z dziedziny 
kultury i edukacji, organizowanie festynów, spotkań towarzy-
skich i okolicznościowych, balów, dyskotek, kursów, pokazów, 
szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, konkursów, usługi w zakresie: edukacji, promocji zdrowia 
i zdrowego stylu życia, organizowanie wypoczynku związane-
go z koncertami, widowiskami i cosplay, usługi salonów fitness 
i klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń specjalistycznych w zakresie zarządzania restauracjami, 
kawiarniami, hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu 
obsługującego w/w obiekty, usługi galerii i salonów wysta-
wienniczych związanych z edukacją, w celach rozrywkowych 
i kulturalnych, wynajem sal wyposażonych w sprzęt audiowi-
zualny i telefoniczny, wynajem sal na imprezy rozrywkowe, pu-
blikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia 
sal kinowych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania 
i wynajmowania obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, pro-
dukcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz 
ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne polegające na fo-
tografowaniu osób, przedmiotów natury, montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych 
niż reklamowe, rezerwacja biletów do kin i teatrów, 43 pro-
wadzenie: kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, 
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz jej do-
stawa, usługi realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na: 
posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacja noclegów w hote-
lach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się czaso-
wym zakwaterowaniem, domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, usługi opieki nad dziećmi świadczone w ramach klu-
bów malucha w: obiektach handlowych, gastronomicznych, 
hotelowych.

(210) 508024 (220) 2019 12 13
(731) KOTLICKI DOMINIK ŁUKASZ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCA!NDAL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 25 odzież.

(210) 508368 (220) 2019 12 21
(731) SIEWIERA GRZEGORZ FILMAT, Praszka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CABINEX PRODUCENT SZAF METALOWYCH

(531) 06.07.01, 26.04.10, 26.11.03, 26.11.25, 24.17.02, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przekazu energii 
elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia i przyrządy 
do przełączania korzystania z energii elektrycznej, urzą-
dzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do kontrolowania 
użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do re-
gulacji użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy 
do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, urządze-
nia i przyrządy do przekształcania użycia energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do gromadzenia energii 
elektrycznej, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, 
urządzenia pomiarowe, bezpieczniki elektryczne, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przewody 
elektryczne, transformatory, złącza do przewodów elek-
trycznych, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, 
instalacje elektryczne, kable elektryczne, druty [przewo-
dy] telefoniczne, światłowody, szafy rozdzielcze elek-
tryczności, szafy rozdzielcze telekomunikacyjne, tablice 
rozdzielcze elektryczności, rozgałęźniki elektryczności, 
skrzynki do przyłączy elektrycznych i sieci telekomuni-
kacyjnych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
także za pomocą sieci Internet urządzeń elektrotech-
nicznych, urządzeń elektrycznych, szaf rozdzielczych 
elektryczności, szaf rozdzielczych telekomunikacyjnych, 
kabli, światłowodów, urządzeń technicznych dla sieci te-
lekomunikacyjnych - przesyłowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, marketing, usługi badania rynku i opi-
nii publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo 
specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządza-
nie działalnością gospodarczą, 37 wykonywanie instalacji 
i sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych w budynkach 
i budowlach, roboty w zakresie wykonywania linii i sieci 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomuni-
kacyjnych - przesyłowych, prace remontowe, usługi infor-
macji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych i telekomunikacyjnych, montaż szaf eklek-
tycznych i telekomunikacyjnych, 42 usługi projektowania 
budowlano-urbanistycznego i technologicznego, usługi 
projektowania instalacji elektrycznych oraz telekomunika-
cyjnych - przesyłowych, usługi projektowania sieci elek-
trycznych i telekomunikacyjnych - przesyłowych.

(210) 508382 (220) 2019 12 23
(731) AQUA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AQUANATURAL

(531) 01.15.15, 01.07.10, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, koktajle 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne na-
poje bezalkoholowe, napoje owocowe lub warzywne, napo-
je bezalkoholowe o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje 
z soków, soki owocowe lub warzywne, syropy i inne prepa-
raty do produkcji napojów, lemoniada, napoje energetyzu-
jące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, nektary, syrop do le-
moniady, syrop do napoju, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, pastylki do napojów gazowanych, woda pitna, 
woda mineralna, wody gazowane, napoje gazowane, woda 
sodowa, woda stołowa, woda lub woda sodowa o smaku 
jabłkowym, woda lub woda sodowa o smaku granatu, woda 
lub woda sodowa o smaku mojito, woda lub woda sodowa 
o smaku cytrynowym, woda lub woda sodowa z tlenem, soki 
owocowe jako napoje, soki warzywne jako napoje, sorbety 
jako napoje, 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, badania biznesowe, badania rynkowe, badania 
w zakresie biznesu, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, kolportaż próbek, marketing ukierun-
kowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych, 
organizowanie pokazów towarów w celach handlowych 
lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, 
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, usługi handlu hurtowego 
i detalicznego w zakresie dóbr konsumpcyjnych, usługi 
handlu on-line w zakresie dóbr konsumpcyjnych, usługi po-
średnictwa w handlu, wynajem dystrybutorów automatycz-
nych, usługi sprzedaży wysyłkowej za pomocą katalogów, 
poprzez zamówienia za pośrednictwem poczty, środków 
telekomunikacji, lub usługi sprzedaży za pośrednictwem 
stron internetowych, merchandising towarów, negocjowa-
nie transakcji, 36 pożyczki - finansowanie, pożyczki ratalne, 
przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart de-
betowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomo-
cą kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych 
w systemie on-line, sponsorowanie finansowe, transakcje 
finansowe, udzielanie rabatów poprzez wykorzystanie karty 
członkowskiej, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu 
refundacji, zarządzanie finansami, 39 dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pako-

wanie towarów, składowanie towarów, napełnianie automa-
tów sprzedających, spedycja, transport, usługi butelkowania, 
wynajem zamrażarek, wypożyczanie zamrażarek, wypoży-
czanie elektrycznych chłodziarek do napojów, wypożycza-
nie kontenerów magazynowych, zbieranie wyrobów nadają-
cych się do przetworzenia, usługi kierowcy, magazynowanie, 
wynajmowanie magazynów, pakowanie produktów, prze-
wożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, 
składowanie, spedycja, informacja o transporcie, usługi ku-
rierskie, 42  projektowanie opakowań dla handlu, 43 obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, wypożyczanie dozowników wody pitnej.

(210) 508442 (220) 2019 12 24
(731) DOMAŃSKI TOMASZ, Ustanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miody Domańskich

(531) 03.13.04, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 pyłki kwiatowe jako żywność, 30 miód, kit 
pszczeli, wosk pszczeli, świece z wosku pszczelego, pierzga, 
spożywcze mleczko pszczele, wyroby cukiernicze, pierniki, 
35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu i hurtowni z nastę-
pującymi towarami: pyłki kwiatowe jako żywność miód, kit 
pszczeli, wosk pszczeli, świece z wosku pszczelego, pierzga, 
spożywcze mleczko pszczele, wyroby cukiernicze, pierniki, 
41 organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-
nych, seminariów, szkolenia, warsztaty, również dla dzieci 
i młodzieży.

(210) 508627 (220) 2019 12 31
(731) MERKATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 20.07.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 kartridże z tuszem do drukarek i fotokopiarek, 
tonery do drukarek i fotokopiarek, tusze drukarskie, 9 ekrany 
projekcyjne, kserokopiarki, fotokopiarki, aparaty do naucza-
nia, projektory multimedialne, magnetofony, radiomagneto-
fony, głośniki, wzmacniacze, słuchawki, aparaty do projekcji 
przeźroczy, telefaxy, aparaty telefoniczne, aparaty telefonii 
komórkowej, odbiorniki audio - video, odbiorniki radiowe 
i telewizyjne, odtwarzacze kaset i płyt kompaktowych, kom-
putery, twarde dyski, odtwarzacze plików i dźwięku, monito-
ry, myszy komputerowe, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
nośniki danych magnetyczne i optyczne, notesy elektronicz-
ne, plotery, skanery, płyty fonograficzne, urządzenia do prze-
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twarzania informacji, części zamienne do kserokopiarek, 
fotokopiarek, 16 materiały biurowe, broszury, fotografie, ka-
lendarze, katalogi, książki, mapy, obrazy, papier do drukarek 
i kserokopiarek, powielacze, niszczarki dokumentów do użyt-
ku biurowego, prospekty, reprodukcje graficzne, części za-
mienne do powielaczy i niszczarek dokumentów do użytku 
biurowego, 35 organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów z zakresu sprzętu 
biurowego, takich jak: kartridże z tuszem do drukarek i foto-
kopiarek, tonery do drukarek i fotokopiarek, tusze drukarskie, 
kserokopiarki, powielacze, niszczarki dokumentów do użytku 
biurowego, aparaty do nauczania, komputery, sprzęt pery-
feryjny do komputerów, części zamienne do kserokopiarek, 
powielaczy, niszczarek dokumentów do użytku biurowego, 
papier do drukarek i kserokopiarek, pozwalających nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepach wielko-
powierzchniowych i w sklepach internetowych, za pośred-
nictwem sieci komputerowych, 37 instalowanie sprzętu 
techniki biurowej, naprawy i serwisowanie sprzętu techniki 
biurowej, 41 nauczanie, organizowanie szkoleń z zakresie ob-
sługi i napraw sprzętu biurowego, 42 programowanie kom-
puterowe, instalowanie oprogramowania komputerowego, 
wdrażanie rozwiązań informatycznych poprzez przystoso-
wanie istniejących rozwiązań i programów informatycznych 
dla nowych potrzeb, zgodnie z wymaganiami klientów.

(210) 508957 (220) 2020 01 13
(731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Premium PLUS

(531) 26.01.02, 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, ad-
ministrowanie programami lojalności konsumenta, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, świadczenie pomocy w zakresie działalności 
gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, do-
radztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing 
ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyj-
na, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, re-
klama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, mianowicie ulotek, 
prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i poka-
zów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sorto-
wanie danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie 
porównywania cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i wysyłkowej w związku z: artykułami 
spożywczymi i żywnościowymi, preparatami farmaceutycz-
nymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, 
artykułami gospodarstwa domowego, artykułami higienicz-
nymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaleto-
wymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży 
odzieżowej, artykułami sportowymi, artykułami dla zwie-

rząt domowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi zarządzania handlowego w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36 wydawanie kart 
bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 
41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia 
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public 
relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów 
sprzedaży, organizowanie i prowadzenie imprez o charakte-
rze edukacyjnym, rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, 
organizowanie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż 
reklamowe), udostępnianie wideo on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki on-line nie do pobrania.

(210) 509066 (220) 2020 01 15
(731) STASZCZYK MIROSŁAW BHP IRMIREX, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) BHP Irmirex
(510), (511) 41 edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia 
pożarowego, organizowanie i prowadzenie konferencji i se-
minariów, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, 45 doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy.

(210) 509358 (220) 2020 01 23
(731) NĘDZA MICHAŁ KAZIMIERZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) It Is Hard

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 509369 (220) 2020 01 23
(731) BROWAR JABŁONOWO ZARZĄD  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jabłonowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL RECIPE 1997 BELFAST Strong irish stout! 

MANUFAKTURA PIWNA PRZEDSTAWIA irish stout 
BROWARU JABŁONOWO

(531) 25.01.15, 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2020

(210) 509395 (220) 2020 01 24
(731) WOLNY ADAM HIENDKITCHEN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAPONSKIENOZE.PL

(531) 27.05.01, 06.01.02, 29.01.13
(510), (511) 8 noże, noże kucharskie, tasaki [noże], noże 
uniwersalne, noże kuchenne, nieelektryczne noże kuchen-
ne, noże do owoców, obieraczki ziemniaków [noże], noże 
do obkrawania, noże do filetowania, noże do obierania, 
stojaki na noże, noże do warzyw, noże kuchenne do obie-
rania, noże do pizzy, nieelektryczne, noże do czyszczenia 
ryb, noże do użytku domowego, noże do krojenia mięsa, 
noże do otwierania wina, japońskie noże kuchenne do sie-
kania, noże do chleba [obsługiwane ręcznie], noże kuchenne 
do krojenia ryb, noże kuchenne o cienkich ostrzach, noże 
wykonane z metali szlachetnych, diamentowe noże do na-
rzędzi obsługiwanych ręcznie, noże ręczne do krojenia mięsa 
do użytku domowego, ostrzałki do noży.

(210) 509417 (220) 2020 01 24
(731) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ANTON
(510), (511) 5 wody mineralne do kąpieli leczniczych, na-
poje dietetyczne do celów leczniczych, nalewki dla ce-
lów leczniczych, sole do kąpieli z wód mineralnych, sole 
wód mineralnych, wody mineralne do celów leczniczych, 
32 koktajle bezalkoholowe, lemoniady, napoje bezalko-
holowe, napoje izotoniczne, napoje musujące, nektary 
owocowe, piwa, produkty do wytwarzania wody mine-
ralnej, soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, 
syropy do lemoniad, wody gazowane, wody litowe, wody 
mineralne, wody sodowe, wody stołowe, wody źródlane, 
35 prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na ofe-
rowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży 
przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie nastę-
pujących towarów: napoje bezalkoholowe w tym wody 
mineralne, wody sodowe, wody stołowe, wody źródlane 
i wody gazowane, prowadzenie hurtowni i sklepów po-
legające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej 
w zakresie następujących towarów: piwa, prowadzenie 
hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet 
i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących towa-
rów: produkty do wytwarzania wody mineralnej, pro-
wadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez In-
ternet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie następujących 
towarów: syropy do napojów.

(210) 509429 (220) 2020 01 24
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MEMOCIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 509430 (220) 2020 01 24
(731) INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INT4

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramo-
wanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, 
aplikacje biurowe i biznesowe, programy komputerowe 
do pobrania, mobilne aplikacje, oprogramowanie do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do planowania 
zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 42 instalowanie i utrzy-
mywanie programów komputerowych, programowanie 
komputerowe dla osób trzecich, aktualizowanie programów 
komputerowych na rzecz osób trzecich, testowanie progra-
mów komputerowych, platforma jako usługa [PaaS], usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo, konsul-
tacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, doradztwo w zakresie projektowania architektury 
systemów IT, doradztwo w zakresie projektowania procesu 
zarządzania jakością w działach IT, doradztwo w zakresie 
testowania oprogramowania IT (zintegrowane systemy za-
rządzania), doradztwo, konsultacje i dostosowania oprogra-
mowania komputerowego służącego do testowania, usługi 
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, oprogramowa-
nie jako usługa (SaaS), instalowanie i utrzymywanie progra-
mów komputerowych, programowanie komputerowe dla 
osób trzecich, aktualizowanie programów komputerowych 
na rzecz osób trzecich, testowanie programów komputero-
wych, platforma jako usługa [PaaS], doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania oprogramowania komputerowego, doradz-
two i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, doradztwo w zakresie kontroli jakości opro-
gramowania komputerowego i systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie testowania programów komputero-
wych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjo-
nowanie komputerów, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 509433 (220) 2020 01 24
(731) INT4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INT4 IFTT
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(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, opro-
gramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie 
do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, aplikacje 
biurowe i biznesowe, programy komputerowe do pobrania, 
mobilne aplikacje, oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, oprogramowanie do planowania zasobów przed-
siębiorstwa [ERP], 42 instalowanie i utrzymywanie programów 
komputerowych, programowanie komputerowe dla osób 
trzecich, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz 
osób trzecich, testowanie programów komputerowych, plat-
forma jako usługa [PaaS], usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie pro-
jektowania architektury systemów IT, doradztwo w zakresie pro-
jektowania procesu zarządzania jakością w działach IT, doradz-
two w zakresie testowania oprogramowania IT (zintegrowane 
systemy zarządzania), doradztwo, konsultacje i dostosowania 
oprogramowania komputerowego służącego do testowania, 
usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania 
komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS), instalowanie i utrzymywanie progra-
mów komputerowych, programowanie komputerowe dla osób 
trzecich, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz 
osób trzecich, testowanie programów komputerowych, platfor-
ma jako usługa [PaaS], doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania opro-
gramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w za-
kresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie kontroli jakości oprogramowania komputerowego 
i systemów komputerowych, doradztwo w zakresie testowania 
programów komputerowych, 45 licencjonowanie własności 
intelektualnej, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 509445 (220) 2020 01 24
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ADRIMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 509453 (220) 2020 01 26
(731) DRERYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonki
(540) (znak słowny)
(540) mEryk
(510), (511) 9 programy komputerowe dla celów medycz-
nych, 42 projektowanie systemów komputerowych dla ce-
lów medycznych, aktualizacja programów komputerowych 
dla celów medycznych, doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, programowanie komputerów, 44 kliniki me-
dyczne, pomoc medyczna, lecznice, opieka zdrowotna.

(210) 509457 (220) 2020 01 27
(731) CIĆKIEWICZ MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CIĆKIEWICZ CLINIC
(510), (511) 3 paski wybielające zęby, płyny do płukania 
ust do celów niemedycznych, pomadki do ust, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do polerowa-

nia protez dentystycznych, preparaty odświeżające oddech 
do higieny osobistej, produkty do odświeżania oddechu 
w sprayu, środki do czyszczenia zębów, 10 gryzaki pierście-
nie dla ząbkujących dzieci, gumki ortodontyczne, masażery 
do dziąseł dla niemowląt, aparatura dentystyczna, elektrycz-
na, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy 
dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, zawieszki 
do smoczków, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, 
smoczki do karmienia niemowląt, szczoteczki do czyszcze-
nia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, urzą-
dzenia do użytku w ortodoncji, 21 nici dentystyczne, szczo-
teczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, wodne 
aparaty do czyszczenia jamy ustnej, 44 chirurgia plastyczna, 
ośrodki zdrowia,pomoc medyczna, usługi dentystyczne, 
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycz-
nych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, wypożycza-
nie sprzętu medycznego.

(210) 509461 (220) 2020 01 27
(731) TORŁOP TOMASZ, JACHIMOWICZ RAFAŁ DIETY OD 

BROKUŁA PÓŁNOC SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETY OD BROKUŁA

(531) 02.01.08, 05.09.21, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie.

(210) 509472 (220) 2020 01 27
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) DISCO POLO
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine (piwo), 
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, 
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, 
drink na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle 
bezalkoholowe, kwas chlebowy (napoje bezalkoholowe), 
lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, na-
poje gazowane (proszek do wytwarzania), napoje izotonicz-
ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie 
ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeź-
wiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacone 
proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napo-
je z soków owocowych, owocowe nektary bezalkoholowe, 
pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok 
pomidorowy (napój), napoje bezalkoholowe z soku soparil-
la, soki, soki warzywne (napoje), syrop do lemoniady, syro-
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py do napojów, moszcz winogronowy, niesfermentowany, 
woda (napoje), woda gazowana, preparaty do produkcji 
wody gazowanej, woda litowa, woda mineralna (napoje), 
woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol 
ryżowy, alkohole wysokoprocentowe (napoje), ekstrak-
ty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty 
owocowe, anyżówka (likier), aperitify, araki baijiu (chiński 
destylowany napój alkoholowy), branly, curaçao (likier), cydr, 
destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje 
alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik (wino), kirsz 
(alkohol na bazie wiśni), koktajle, likiery, likier miętowy, miód 
pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alko-
holowe zawierające owoce, nira (napój alkoholowy na bazie 
trzciny cukrowej), piquette (wino z wytłoczyn winogrono-
wych), rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, 
whisky, wino, wódka.

(210) 509505 (220) 2020 01 28
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMARA WSPIERAMY ZDROWIE ROZWIJAMY 

MOŻLIWOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty, środki przeciwpotowe, sole 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mleczko ko-
smetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, ko-
smetyki upiększające, kremy kosmetyczne, mleczko kosme-
tyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpoto-
we do stóp, preparaty kosmetyczne do opalania się, pomady 
do celów kosmetycznych, szampony, środki do czyszczenia 
zębów, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, pomadki 
do ust, zmywacze do paznokci, 5 aldehydy do celów farma-
ceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, 
alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy do celów 
farmaceutycznych, anestetyki, środki znieczulające, antybio-
tyki, antyseptyki, środki bakteriobójcze, balsamy do celów 
leczniczych, bizmut do celów farmaceutycznych, preparaty 
bizmutowe do celów farmaceutycznych, chemiczne odczyn-
niki do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty 
do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów wete-
rynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, czopki, 
detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne, fosforany do celów 
farmaceutycznych, kwas galusowy do celów farmaceutycz-
nych, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów 
medycznych, środki farmaceutyczne przeciw gorączce, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, jod do celów 
farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodo-
form, jodyna, kamfora do celów medycznych, olejek kamfo-
rowy do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, produkty farmaceutyczne, kapsułki na lekarstwa, 
kolodium do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, 

kwasy do celów farmaceutycznych, laktoza - cukier mlecz-
ny, korzenie lekarskie, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, leki 
do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, 
leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, lotony 
do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, 
mąka do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów 
farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, narkotyki, środki farmaceutyczne na uspokojenie 
nerwów, środki oczyszczające, środki na odciski, pierścienie 
na odciski stóp, odczynniki chemiczne do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, pre-
paraty przeciw odmrożenia, środki do odstraszanie owadów, 
oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki 
do celów farmaceutycznych, płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne 
przeciw pocenie się stóp, pomady do celów medycznych, 
środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, rozpuszczal-
niki do usuwania plastrów samoprzylepnych, olej rycynowy 
do celów leczniczych, siemię lniane do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skro-
bia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, maści 
do leczenia oparzeń słoneczny, preparaty farmaceutyczne 
przeciw oparzeniom słonecznym, sulfonamidy, surowice, ta-
bletki do celów farmaceutycznych, środki trawienne do ce-
lów farmaceutycznych, tymol do celów farmaceutycznych, 
wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe, wo-
dorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw za-
parciom, herbata z ziół do celów medycznych, zioła leczni-
cze, żelatyna do celów medycznych, substancje żrące do ce-
lów farmaceutycznych, 35 reklama, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi han-
dlu detalicznego, hurtowego, i za pośrednictwem Internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 509520 (220) 2020 01 28
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antyperspiranty, środki przeciwpotowe, sole 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mleczko ko-
smetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, ko-
smetyki upiększające, kremy kosmetyczne, mleczko kosme-
tyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpoto-
we do stóp, preparaty kosmetyczne do opalania się, pomady 
do celów kosmetycznych, szampony, środki do czyszczenia 
zębów, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, pomadki 
do ust, zmywacze do paznokci, 5 aldehydy do celów farma-
ceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, 
alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy do celów 
farmaceutycznych, anestetyki, środki znieczulające, antybio-
tyki, antyseptyki, środki bakteriobójcze, balsamy do celów 
leczniczych, bizmut do celów farmaceutycznych, preparaty 
bizmutowe do celów farmaceutycznych, chemiczne odczyn-
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niki do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty 
do celów medycznych, chemiczne preparaty do celów we-
terynaryjnych, preparaty chemiczno- farmaceutyczne, czop-
ki, detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne, fosforany do celów 
farmaceutycznych, kwas galusowy do celów farmaceutycz-
nych, gliceryna do celów medycznych, glukoza do celów 
medycznych, środki farmaceutyczne przeciw gorączce, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, jod do celów 
farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodo-
form, jodyna, kamfora do celów medycznych, olejek kamfo-
rowy do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, produkty farmaceutyczne, kapsułki na lekarstwa, 
kolodium do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie, 
kwasy do celów farmaceutycznych, laktoza-cukier mlecz-
ny, korzenie lekarskie, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, leki 
do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, 
leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, lotony 
do celów weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, 
mąka do celów farmaceutycznych, mentol, mięta do celów 
farmaceutycznych, nalewki do celów leczniczych, napoje 
lecznicze, narkotyki, środki farmaceutyczne na uspokojenie 
nerwów, środki oczyszczające, środki na odciski, pierścienie 
na odciski stóp, odczynniki chemiczne do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, maść przeciw odmrożeniom, pre-
paraty przeciw odmrożenia, środki do odstraszanie owadów, 
oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki 
do celów farmaceutycznych, płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne 
przeciw poceniu się stóp, pomady do celów medycznych, 
środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, rozpuszczal-
niki do usuwania plastrów samoprzylepnych, olej rycynowy 
do celów leczniczych, siemię lniane do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skro-
bia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, maści 
do leczenia oparzeń słoneczny, preparaty farmaceutyczne 
przeciw oparzeniom słonecznym, sulfonamidy, surowice, ta-
bletki do celów farmaceutycznych, środki trawienne do ce-
lów farmaceutycznych, tymol do celów farmaceutycznych, 
wazelina do celów leczniczych, preparaty witaminowe, wo-
dorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wodzian 
chloralu do celów farmaceutycznych, lekarstwa przeciw za-
parciom, herbata z ziół do celów medycznych, zioła leczni-
cze, żelatyna do celów medycznych, substancje żrące do ce-
lów farmaceutycznych, 35 reklama, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi han-
dlu detalicznego, hurtowego, i za pośrednictwem Internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 509526 (220) 2020 01 28
(731) IWANEK ANITA, Bierna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ośrodek wypoczynkowy IGOR

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.03.01, 06.03.05
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 509581 (220) 2020 01 29
(731) KULTOWY BROWAR STAROPOLSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zduńska Wola

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSZCZĘDZAJ WODĘ, PIJ PIWO!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo.

(210) 509702 (220) 2020 02 01
(731) BLICHARSKI BOGUSŁAW, BLICHARSKI PIOTR 

ENDORFINA PLATINIUM SPÓŁKA CYWILNA, 
Jędrzejów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) endorfina PLATINIUM gym & fitness

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.18, 26.05.18, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], usługi trenerskie, usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, prowadzenie zajęć fitness, kultura fizyczna.

(210) 509779 (220) 2020 02 03
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

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

(210) 509897 (220) 2020 02 05
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babumi
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(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twa-
rogowe, sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwa-
rowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, 
produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, 
kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki 
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-
żywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, infor-
macja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożyw-
czych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.

(210) 509898 (220) 2020 02 05
(731) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,  

Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Serenada

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twa-
rogowe, sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwa-
rowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, 
produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, 
kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki 
do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spo-
żywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalno-
ści gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych doty-
czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, infor-
macja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożyw-
czych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków 
homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek 
do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, 
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych doty-

czących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności 
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, 
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.

(210) 509931 (220) 2020 02 06
(731) PAŁCZYŃSKA JOWITA SWEET ART, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) MUZEUM SZCZĘŚCIA
(510), (511) 41 zapewnianie sprzętu, obiektów i usług mu-
zealnych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, 
wystawy), usługi świadczone przez muzea, prowadzenie 
muzeów, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie 
imprez kulturalnych, organizowanie imprez edukacyjnych, 
organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, udostępnianie 
komputerowych, elektronicznych oraz on-line baz danych 
w dziedzinie rozrywki, publikowanie elektronicznych dzien-
ników i blogów zawierających treści stworzone lub określone 
przez użytkowników, wynajmowanie budek fotograficznych 
i/lub wideograficznych do rejestracji, ładowania, edytowania 
i współdzielenia zdjęć i treści wideo, usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], planowanie i organizowanie 
przyjęć [rozrywka], świadczenie usług w zakresie salonów 
gry, świadczenie usług w zakresie karaoke, udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi informa-
cyjne w zakresie edukacji, szkoleń, rozrywki, wydarzeń spor-
towych i kulturalnych świadczone za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie konkursów, gier i quizów w celach rozrywkowych, 
rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

(210) 509934 (220) 2020 02 06
(731) KARDA PIOTR BUSINESS EXPERTS 4 YOU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polisaportal

(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.15.15, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe, usługi ubezpieczeniowe.

(210) 509947 (220) 2020 02 12
(731) MIŚNIAKIEWICZ SEBASTIAN JAN SEOPROFI, 

Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) TADANI
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobra-
nia na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe 
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, oprogramowanie, 
oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, 
oprogramowanie business intelligence, oprogramowanie 
dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych 
biznesowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych, 
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogra-
mowanie do automatycznego odkrywania procesów biz-
nesowych [ABPD], oprogramowanie do obsługi wiadomo-
ści błyskawicznych, oprogramowanie do obsługi sieci VPN 
[wirtualna sieć prywatna], oprogramowanie do obsługi 
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rozległych sieci [WAN], oprogramowanie dla nauki, opro-
gramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowa-
nie do pobrania z Internetu, oprogramowanie do planowa-
nia zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie 
do planowania, oprogramowanie do poczty elektronicznej 
i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do pobrania, 
oprogramowanie do poczty elektronicznej, oprogramowa-
nie do pracy zespołowej, oprogramowanie do przesyłania 
wiadomości on-line, oprogramowanie do smartfonów, 
oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramo-
wanie do technologii biznesowych, oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, oprogramowanie do udo-
stępniania plików, oprogramowanie do uzyskiwania dostę-
pu do treści, oprogramowanie do wideokonferencji, opro-
gramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie 
do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do za-
rządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zarzą-
dzania dużymi zbiorami danych, oprogramowanie do za-
rządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarzą-
dzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do za-
rządzania personelem, oprogramowanie komputerowe 
do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe do po-
brania z Internetu, oprogramowanie komputerowe [pro-
gramy], oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie 
komunikacyjne i sieciowe, oprogramowanie komunikacyj-
ne, sieciowe i do sieci społecznościowych, oprogramowa-
nie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne 
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogra-
mowanie konferencyjne, oprogramowanie użytkowe, 
oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kon-
taktów społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogra-
mowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, 
oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodo-
wych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórko-
wych, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie 
wspomagające podejmowanie decyzji, platformy edyto-
wania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] [opro-
gramowanie], platformy oprogramowania do współpracy 
[oprogramowanie], pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do zarządzania informacjami, programy komputero-
we [oprogramowanie do pobrania], programy komputero-
we do pobrania użytkowe programy komputerowe do po-
brania, programy komputerowe nagrane, sprzęt kompute-
rowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia 
do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania 
czasu i daty, urządzenia monitorujące, inne niż do celów 
medycznych, urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, 42 badania nad oprogramowaniem komputero-
wym, badania projektowe związane z oprogramowaniem, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane 
z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, instalacje oprogramowania 
komputerowego, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowa-
niem komputerowym i aplikacjami, usługi konsultacyjne 
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi do-
radcze związane z oprogramowaniem używanym w obsza-
rze handlu elektronicznego, rozwiązywanie problemów 
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], 
platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], zarządzanie projektami komputerowy-
mi, przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie i pro-

gramowanie stron internetowych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetla-
nia danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, prze-
twarzania, wyświetlania i przechowywania danych, opraco-
wywanie systemów komputerowych, platforma jako usłu-
ga [PaaS], chmura obliczeniowa, badania i doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące 
rozwijania systemów komputerowych, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowe-
go, doradztwo w sprawach oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa kompu-
terów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania 
komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sie-
ciowych aplikacji komputerowych, doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania 
komputerowego, doradztwo techniczne związane z insta-
lacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, do-
radztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, 
profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profe-
sjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute-
rowego, usługi doradcze dotyczące oprogramowania kom-
puterowego, usługi doradcze dotyczące analizy systemów 
komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, 
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania 
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne w zakre-
sie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, 
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii in-
formacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z in-
tegracją systemów komputerowych, usługi doradcze 
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 
usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyj-
nych, usługi doradcze w zakresie oprogramowania, usługi 
doradcze w zakresie projektowania systemów komputero-
wych, usługi doradztwa informatycznego, usługi informa-
cyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi konsulta-
cyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsul-
tacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w za-
kresie systemów komputerowych, usługi w zakresie do-
radztwa komputerowego, usługi w zakresie konsultacji 
i doradztwa komputerowego, konsultacje w dziedzinie 
technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, 
doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przechowywanie 
plików i dokumenty, przechowywanie danych elektronicz-
nych, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS] usługi doradcze i informacyjne dotyczące wy-
pożyczania oprogramowania komputerowego, usługi do-
radcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogra-
mowania komputerowego, wynajmowanie serwerów 
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, 
do użytku w komunikacji, wypożyczanie oprogramowania 
do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa-
nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wy-
pożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, wynajem sprzętu i oprogramowania, wynajem progra-
mów komputerowych, projektowanie i opracowywanie 
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systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, pro-
jektowanie i opracowywanie stron internetowych, projek-
towanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projek-
towanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie 
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie sieci 
komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie sys-
temów informatycznych dotyczących zarządzania, projek-
towanie stron internetowych w celach reklamowych, two-
rzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trze-
cich, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych 
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, usługi dorad-
cze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, 
usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, 
usługi projektowania systemów przetwarzania danych, 
usługi projektowania systemów komputerowych, monito-
rowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeń-
stwa, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, usługi programowania kompute-
rowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kompu-
terowego w celu ochrony danych, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeń-
stwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, instalacja, aktualizacja i utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostoso-
wanie na zamówienie aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, instalacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
komputerowego, powielanie programów komputerowych, 
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, doradztwo związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem programów oprogramo-
wania komputerowego, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
opracowywanie oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyj-
nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania bazami danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do przetwa-
rzania danych, projektowanie, konserwacja, opracowywa-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie platform kompute-
rowych na rzecz osób trzecich, tworzenie platform kompu-
terowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 

dla osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron 
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wyna-
jem sprzętu do przetwarzania danych.

(210) 509972 (220) 2020 02 07
(731) Hankook Technology Group Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laufenn Z FIT EQ

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 opony do pojazdów mechanicznych, opo-
ny rowerowe, korpusy opon, pokrowce na opony, opony 
do motocykli, łaty do opon, dętki do rowerów, dętki do opon 
motocykli, dętki do opon pneumatycznych, dętki do opon 
pneumatycznych do kół pojazdów, siatki bagażowe do po-
jazdów, opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do napra-
wy dętek, obręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, 
pokrowce na siodełka motocyklowe, pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, szczęki hamulcowe do pojazdów, 
amortyzatory do pojazdów, bagażniki na narty do samo-
chodów, kolce do opon, opony do pojazdów, opony pełne 
do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienico-
wy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], gąsieni-
cowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], opony 
bezdętkowe do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, 
wentyle do opon pojazdów.

(210) 510257 (220) 2020 02 17
(731) AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUINO więcej dla wygody

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 zawory napełniające i spustowe regulujące 
poziom w zbiornikach, spłuczki ustępowe.

(210) 510447 (220) 2020 02 20
(731) MISIEWICZ BARTŁOMIEJ SEBASTIAN, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISIEWICZÓWKA

(531) 01.01.03, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 33 wódka, napo-
je alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 sprzedaż wódki, napo-
jów alkoholowych oraz piwa, 43 oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach.
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(210) 510449 (220) 2020 02 20
(731) MISIEWICZ BARTŁOMIEJ SEBASTIAN, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLEATI HOLDING

(531) 26.03.04, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 510461 (220) 2020 02 21
(731) KOWALSKA OLGA UNIQUE PROMOTION, Pułtusk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) the code

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież i obu-
wie, 41 pokazy odzieży, również z udziałem modeli i mode-
lek, 42 projektowanie mody.

(210) 510462 (220) 2020 02 21
(731) IMPET COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ci impet computers

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne, baterie galwanicz-
ne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, bezpiecz-
niki, brzęczyki, czytniki znaków optycznych, czytniki kodów 
kreskowych, diody świecące LED, dyski kompaktowe audio-
-wideo, dyski kompaktowe CD-ROM-y, dystrybutory dysków 
komputerowych, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, ekrany projekcyjne, hologramy, kalkulatory, 
panele fotowoltaiczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty 
[złącza elektryczne], przewody, przewody elektryczne, kable 
koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kable USB 
do aparatów, listwy zasilające, listwy antyprzepięciowe, roz-
gałęziacze, karty zakodowane magnetycznie, karty z ukła-
dem scalonym lub mikroprocesorem, klawiatury kompute-
rowe, kodery magnetyczne, komputery, drukarki do kompu-

terów, komputery przenośne, magnetowidy, monitory - har-
dware komputerowy, monitory - programy komputerowe, 
myszy - informatyka, nadajniki sygnałów elektronicznych, 
nośniki informacji magnetyczne, nośniki informacji optycz-
ne, notesy elektroniczne, odtwarzacze płyt kompaktowych, 
odtwarzacze płyt DVD, oprogramowanie do gier kompute-
rowych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, 
programy komputerowe - software ładowalny, programy 
komputerowe nagrane, programy sterujące komputero-
we nagrane, przenośne odtwarzacze mediów, kamery wi-
deo, kaset wideo, kasety barwiące do kas fiskalnych, lasery 
optyczne, lasery nie do celów medycznych, nadajniki sy-
gnałów elektronicznych, notesy elektroniczne, przenośny 
radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, radia samochodowe, 
radio pagery, telefony przenośne, urządzenia do ładowa-
nia akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania 
baterii, zasilacze, zasilacze AC/DC uniwersalne, zasilacze 
do kamer i aparatów, UPS-y zasilacze awaryjne, ładowarki 
samochodowe, telefony komórkowe, uchwyty do telefo-
nów komórkowych, urządzenia GPS, wzmacniacze audio, 
zestawy słuchawkowe, 35 prowadzenie usług w zakresie: 
handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom, 
punkty informacji konsumenckiej, agencji importowo-eks-
portowej, prezentowania produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób 
trzecich, rozpowszechniania materiałów reklamowych [ulot-
ki, prospekty, druki, próbki], reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, tworzenia tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, usług prowadzenia sprze-
daży w sklepach i/lub hurtowniach produktów: obudowy 
wodoodporne do aparatów i sprzętu elektronicznego, ża-
rówki LED, żarówki energooszczędne, taśmy LED, oświetle-
nie dekoracyjne, agregaty prądotwórcze, moduły LED, ak-
cesoria, uchwyty i pokrowce oraz obudowy do telefonów 
komórkowych, słuchawki, aparaty cyfrowe, odtwarzacze 
muzyki i video, ramki cyfrowe fotograficzne, etui na płyty 
CD/DVD, wieże audio, głośniki samochodowe, akcesoria 
GPS, antyradary, baterie do aparatów i kamer video, środki 
czyszczące do komputerów, monitorów, ekranów, zestawy 
czyszczące do LCD, PLAZMA, TV, LCD, CRT i notebooków, 
pudełka na nośniki danych, etui aluminiowe, akcesoria au-
dio - tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokona-
nie zakupu w dobrych warunkach, 42 prowadzenie usług 
w zakresie: doradztwo w zakresie projektowania systemów 
i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, aktualizacja i instalacje 
oraz konserwacja oprogramowania komputerowego, utrzy-
mywanie i tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczania 
oprogramowania komputerowego.

(210) 510466 (220) 2020 02 21
(731) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUTOMIC
(510), (511) 5 leki i produkty farmaceutyczne do celów me-
dycznych dla ludzi.

(210) 510467 (220) 2020 02 21
(731) GÓRKA MAREK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

HUBERT, Nehrybka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SHIRÄZ 100% POLYPROPYLENE VELOURS

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie 
ścienne, nietekstylne.

(210) 510471 (220) 2020 02 21
(731) ZDANEWICZ MONIKA DOMOWE WYPIEKI MONIKI 

ZDANEWICZ, Giebułtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Madame Mniam Mniam

(531) 08.01.16, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.

(210) 510506 (220) 2020 02 21
(731) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA 

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

(531) 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 e-booki, czasopisma elektroniczne, publikacje 
elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, podcasty, 
podcasty do pobrania, książki audio, książki zapisane na pły-
tach, nagrania wideo, nagrane magnetyczne nośniki danych, 
dyski optyczne zapisane, nagrane płyty CD i DVD, magnesy 
dekoracyjne, magnesy na lodówkę, 16 książki, czasopisma 
[periodyki], materiały drukowane, publikacje drukowane, pu-
blikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, drukowane ma-
teriały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, afisze, 
plakaty, kalendarze, pocztówki, plakaty, zakładki do książek 
z papieru lub tektury, zakładki do książek, skórzane zakład-
ki do książek, zakładki i klipsy do znakowania stron, zakładki 
do książek z metali szlachetnych, artykuły piśmiennicze, pióra, 
długopisy, pisaki, ołówki, kredki, papeteria, okładki, obwoluty 

[artykuły papiernicze], ochronne okładki na książki, podpórki 
do książek, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, 
usługi sprzedaży detalicznej i/albo hurtowej, w tym za po-
średnictwem sieci Internet, oraz usługi w zakresie gromadze-
nia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem 
telekomunikacji następujących towarów: e-booki, czasopi-
sma elektroniczne, publikacje elektroniczne, edukacyjne ma-
teriały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, książki 
audio, książki zapisane na płytach, nagrania wideo, nagrane 
magnetyczne nośniki danych, dyski optyczne zapisane, na-
grane płyty CD i DVD, magnesy dekoracyjne, magnesy na lo-
dówkę, biżuteria, książki, czasopisma [periodyki], materiały 
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, 
drukowane ulotki informacyjne, afisze, plakaty, kalendarze, 
pocztówki, plakaty, zakładki do książek z papieru lub tektu-
ry, zakładki do książek, skórzane zakładki do książek, zakład-
ki i klipsy do znakowania stron, zakładki do książek z metali 
szlachetnych, artykuły piśmiennicze, pióra, długopisy, pisaki, 
ołówki, kredki, papeteria, okładki, obwoluty, [artykuły papier-
nicze], ochronne okładki na książki, podpórki do książek, ple-
caki, torby, torby płócienne, podpórki pod książki, podpórki 
do książek [meble], półki [meble], półki na książki, kubki, kufle, 
szklanki, kieliszki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, słodycze, 
cukierki, przekąski składające się głównie z produktów zbo-
żowych, napoje bezalkoholowe, 41 edukacja, nauczanie, do-
starczanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów 
edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji on-line, publika-
cja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
wykładów, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych.

(210) 510515 (220) 2020 02 22
(731) MAKOSZ MARCIN ADAM MAKMOST, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iCONSTRUCTIVE

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 nadzór budowlany, nadzór budowlany 
na miejscu, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzór nad 
budowaniem konstrukcji, nadzór nad wyburzaniem budyn-
ków, nadzór nad renowacją budynków, nadzór nad remon-
tami budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, 
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budow-
lanych, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nad-
zór budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lą-
dowej, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, nadzór budowlany na miejscu 
inwestycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, 
42 planowanie projektu, doradztwo projektowe, projekto-
wanie techniczne, badania projektów inżynieryjnych, usługi 
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, planowa-
nie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, doradz-
two techniczne związane z projektowaniem, projektowanie 
i opracowywanie sieci, opracowywanie projektów technicz-
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nych do projektów budowlanych, usługi zarządzania pro-
jektami inżynieryjnymi, usługi w zakresie wspomaganego 
komputerem projektowania i rysunku technicznego, analizy 
wykonalności projektu, projektowanie analiz wykonalności 
w zakresie projektów, sporządzanie raportów projektowych, 
badania dotyczące projektowania, usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania, usługi projektowania konstrukcji 
tymczasowych, usługi w zakresie przemysłowego projekto-
wania technicznego, usługi w zakresie projektowania tech-
nicznego, przygotowywanie raportów związanych z opra-
cowaniami projektów technicznych do projektów budowla-
nych, projektowanie systemów inżynierii budowlanej.

(210) 510516 (220) 2020 02 22
(731) KRÓL ALEKSANDRA MARIA KLUCZ-SERWIS, 

Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUCZ-SERWIS

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi ślusarskie jako naprawa, 40 dorabianie 
kluczy, dorabianie zapasowych kluczy, wykonywanie kopii 
kluczy.

(210) 510592 (220) 2020 02 24
(731) INNMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) (znak słowny)
(540) PRF SYNERGY
(510), (511) 5 osocze krwi, biologiczne preparaty do celów 
medycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryj-
nych, preparaty weterynaryjne, materiały opatrunkowe, me-
dyczne, krew do celów medycznych, modyfikowane płytki 
krwi, 10 urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia 
do analizy krwi, urządzenia i przyrządy weterynaryjne, apara-
tura i instrumenty chirurgiczne, aparatura do przetwarzania 
krwi, aparatura do przygotowywania i stosowania produk-
tów hemostatycznych, aparatura do poboru i badania krwi, 
zestawy do pozyskiwania fibryn bogatopłytkowych.

(210) 510593 (220) 2020 02 25
(731) PIECH PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, błyszczyki 
do ust [kosmetyki], kolorowe kosmetyki dla dzieci, koloro-
we kosmetyki do oczu, koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki 
brązująco - opalizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczko-
wej, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kom-
paktów, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu 
twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samo opalania, ko-
smetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosme-
tyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme-

tyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki 
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, 
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sprosz-
kowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w go-
towych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, 
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci różu, 
kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawierające kera-
tynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki 
zawierające pantenol, kremy chroniące przed słońcem [ko-
smetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kre-
my do twarzy [kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki], kremy 
samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], 
maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki zwężające pory 
stosowane jako kosmetyki, mieszanki do rozjaśniania skóry 
[kosmetyki], mleczka do opalania [kosmetyki], nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], od-
żywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki bloku-
jące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki do ciała 
[kosmetyki], olejki do opalania [kosmetyki], olejki do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], olej-
ki po opalaniu [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], 
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, perfumowane 
kosmetyki w aerozolu do ciała, pianki [kosmetyki], płynne 
kremy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmety-
ki], podkłady do paznokci [kosmetyki], preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do samo 
opalania [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry [kosme-
tyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmetyki], 
produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], puder w ka-
mieniu do kompaktów [kosmetyki], pudry w kamieniu [ko-
smetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], 
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające 
[kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu się do użyt-
ku jako kosmetyki, środki wyszczuplające [kosmetyki] inne 
niż do celów medycznych, szminki blokujące promienio-
wanie słoneczne [kosmetyki], toniki do twarzy [kosmetyki], 
toniki [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele na-
wilżające [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], zmywa-
cze do paznokci [kosmetyki], zmywacze lakieru do paznokci 
[kosmetyki].

(210) 510595 (220) 2020 02 25
(731) EKOLABOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 19.11.11
(510), (511) 42 analizy wody, badania środowiska, badanie 
jakości produktów, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, 
doradztwo w zakresie zapewniania jakości, kontrola i testo-
wanie jakości, kontrola jakości dotycząca higieny żywności, 
kontrola jakości surowców, kontrola kosmetyków, ocena ja-
kości produktów, ocena projektu produktu, kontrola jakości 
towarów i usług, monitorowanie jakości wody, ocena jakości, 
przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowadzanie te-
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stów kontroli jakości, sprawdzanie jakości, świadczenie usług 
zapewniania jakości, testowanie artykułów spożywczych, 
testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, 
testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie i ana-
liza materiałów, testowanie i ocena materiałów, testowanie 
kosmetyków, testowanie produktów w ramach kontroli jako-
ści, testy jakości, testy kontroli jakości, usługi kontroli jakości 
wody, usługi laboratoryjne, usługi w zakresie badań i kontroli 
środowiska naturalnego, usługi zapewnienia jakości, usługi 
w zakresie testowania gleby, analiza bakteriologiczna, anali-
za biochemiczna, analiza chemiczna ziemi, analiza i badania 
biochemiczne, analiza jakości wody w strumieniach, analiza 
laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, analiza laboratoryj-
na w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzi-
nie chemii, analiza materiałów, analiza naukowa, analiza pró-
bek geologicznych, analizy biologiczne, analizy chemiczne, 
analizy laboratoryjne, badania i analizy bakteriologiczne, ba-
dania i analizy naukowe, pobieranie próbek gleby do analizy, 
prowadzenie analiz chemicznych, przygotowywanie próbek 
biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, przy-
gotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w la-
boratoriach badawczych, usługi analizy gleby, usługi badań 
i analiz biologicznych, usługi laboratoryjne w zakresie analiz 
gleby, usługi w zakresie analiz i badań chemicznych, usługi 
w zakresie analiz chemicznych do użytku w ocenie, usługi 
w zakresie analiz chemicznych, usługi w zakresie analizy che-
micznej do wykorzystania w projektowaniu, wykonywanie 
analiz chemicznych.

(210) 510614 (220) 2020 02 25
(731) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGIC FRUIT DRINK

(531) 29.01.04, 27.05.01, 05.01.12
(510), (511) 32 napoje i koncentraty napojów.

(210) 510624 (220) 2020 02 25
(731) BURDEK JOANNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Brand Useful
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, projektowanie mate-
riałów reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez, dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, reklama korespondencyjna, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo 
reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie usług rekla-

mowych i promocyjnych, dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych on-line, elektroniczne publikowanie druków w ce-
lach reklamowych, kompilacja reklam, konsultacje w zakresie 
promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z or-
ganizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing afi-
liacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing 
dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing internetowy, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i pro-
mocyjnych, porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące marketingu, przygotowanie materiałów reklamowych, 
przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygo-
towywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie reklam, 
reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowie-
dzi, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i mar-
keting, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich, za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sporto-
wymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
za pośrednictwem telefonu, reklama zewnętrzna, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy on-line, re-
klamy radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych w Internecie, świadczenie usług w zakresie rekla-
my komputerowej, usługi agencji reklamowych, usługi konsul-
tingowe dotyczące reklamy, usługi promocyjne i reklamowe, 
usługi w zakresie marketingu produktów, wydawanie i aktu-
alizacja tekstów reklamowych, 41 kompozycje fotograficzne 
na rzecz innych, pisanie piosenek, redagowanie tekstów pisa-
nych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi agen-
cyjne w zakresie rozrywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, 
usługi pisania tekstów, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi związane z pisaniem 
scenariuszy, 42 aktualizowanie stron internetowych, doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, 
projektowanie broszur, projektowanie druków, projektowanie 
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projek-
towanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW 
w Internecie, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości 
firm, projektowanie nazw firmowych, projektowanie produktu 
[wzornictwo], projektowanie stron internetowych, projektowa-
nie znaków towarowych, usługi projektów graficznych, usługi 
projektowania grafiki komputerowej.

(210) 510652 (220) 2020 02 26
(731) PIOTROWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LightDiet.pl
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(531) 27.05.01, 05.03.14, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi dorad-
cze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kate-
ringu obejmującego żywność i napoje, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygoto-
wania żywności, kontraktowe usługi w zakresie żywności, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, usługi w zakresie gotowania posiłków, 
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usłu-
gi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, usługi cateringu dietetycznego, usługi 
cateringowe, dostarczanie żywności dietetycznej do odbior-
ców indywidualnych, 44 usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej dla ludzi, doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i od-
żywiania, doradztwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne, 
poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywienio-
we, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjo-
nalne doradztwo związane z dietą, świadczenie usług w za-
kresie programów odchudzania, udzielanie informacji na te-
mat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie 
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, 
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odży-
wiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez 
telefon, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, 
usługi dietetyków, usługi doradcze dotyczące odżywiania, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usłu-
gi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie 
dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi do-
radcze związane z dietą, usługi doradztwa w zakresie kontro-
lowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, 
usługi doradztwa żywieniowego, usługi świadczone przez 
dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi 
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakre-
sie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie 
odchudzania.

(210) 510699 (220) 2020 02 27
(731) OLKUSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH 

EMALIA SPÓŁKA AKCYJNA, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMALiA OLKUSZ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.03
(510), (511) 11 wanny, brodziki, zlewozmywaki, zlewy meta-
lowe, umywalki łazienkowe, obudowy wanien i brodzików, 
osprzęt do wanien i brodzików, kabiny natryskowe, osprzęt 
do kabin natryskowych, panele prysznicowe, instalacje sa-
nitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
instalacje kanalizacyjne, sanitarne wyposażenie wodociągo-

we, kolektory słoneczne do celów grzewczych, podgrzewa-
cze wody, palniki, bojlery i podgrzewacze, 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, ar-
tykuły gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub 
do gospodarstwa domowego, utensylia kuchenne, naczynia 
kuchenne ceramiczne, ceramika do użytku kuchennego, za-
stawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, ceramiczna 
zastawa stołowa, kubki.

(210) 510705 (220) 2020 02 28
(731) GO BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Go Bet
(510), (511) 41 zakłady, usługi organizowania zakładów, usłu-
gi w zakresie zakładów sportowych, bukmacherstwo [przyj-
mowanie zakładów na wyścigi konne], hazard, usługi hazar-
dowe on-line, usługi związane z kasynami, grami na pienią-
dze i grami hazardowymi, prowadzenie gier losowych dla 
wielu graczy.

(210) 510706 (220) 2020 02 28
(731) MIELEC RAFAŁ PLISART, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PLISART
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, drzwi (bramy) 
żaluzjowe metalowe, markizy metalowe, markizorolety z me-
talu, metalowe fasady okienne, metalowe kraty do okiennic, 
metalowe kraty na okna, metalowe listwy okienne, metalowe 
obramowania okien, metalowe, okienne żaluzje zwijane, me-
talowe okiennice wykonane z listewek, metalowe okna, okna 
żaluzjowe metalowe, okucia metalowe do okien, okucia 
okienne (ozdobne), metalowe, metalowe ramy okienne, me-
talowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, metalowe 
rolki do okien, metalowe skrzydła okienne na zawiasach, me-
talowe sznury do żaluzji, żaluzje metalowe do użytku ze-
wnętrznego, żaluzje zwijane metalowe, metalowe żaluzje ar-
chitektoniczne, metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], ża-
luzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, metalowe ża-
luzje przeciwsłoneczne do budynków, metalowe żaluzje we-
neckie [zewnętrzne], metalowe żaluzje zwijane, metalowe 
żaluzjowe zespoły okienne, żaluzje metalowe w postaci uko-
śnych deszczułek, rolety metalowe, rolety okienne zewnętrz-
ne metalowe, rolety weneckie [zewnętrzne] wykonane z me-
talu, rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, rolety ze-
wnętrzne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, 
rolety ze stali, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z meta-
lu, metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, me-
talowe zasuwnice okienne, okiennice metalowe, wewnętrzne 
okiennice metalowe, metalowe osłony okienne, moskitiery 
metalowe, metalowe ekrany przeciw owadom do okien, 
11 żaluzje oświetleniowe, żaluzje do regulacji światła, żaluzje 
do odbijania światła, ekrany do regulowania światła, 19 okna 
żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe zespoły okien żaluzjo-
wych, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, nie-
metalowe termorolety [z listewek, stosowane na zewnątrz], 
drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, niemeta-
lowe żaluzje zwijane, żaluzje antywłamaniowe z materiałów 
niemetalowych, żaluzje z poziomych listewek [zewnętrzne] 
nie z metalu lub tkanin, rolety do użytku zewnętrznego [nie-
metalowe i nietekstylne], rolety [zewnętrzne] z tworzyw 
sztucznych, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z me-
talu lub tkanin, niemetalowe rolety antywłamaniowe, nieme-
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talowe kraty na okna, niemetalowe osłony okienne, niemeta-
lowe moskitiery do okien, niemetalowe moskitiery na drzwi, 
niemetalowe obramowania okien, okiennice niemetalowe, 
okiennice wewnętrzne, niemetalowe, okiennice z tworzyw 
sztucznych, niemetalowe zewnętrzne okiennice do budyn-
ków, siatki przeciw owadom, nie z metalu, bramy roletowe 
niemetalowe, drzwi harmonijkowe, niemetalowe, osłony 
przeciwsłoneczne [zewnętrzne] nie z metalu lub tkaniny, 
20 żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony 
do wnętrz, drewniane żaluzje, metalowe wewnętrzne żaluzje 
okienne, metalowe żaluzje weneckie [wewnętrzne], poziome 
żaluzje weneckie [wewnętrzne] na drzwi, poziome żaluzje 
weneckie [wewnętrzne] do okien, poziome żaluzje we-
wnętrzne z lamelkami, wewnętrzne papierowe żaluzje okien-
ne, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, żalu-
zje wewnętrzne, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje we-
neckie [wewnętrzne], żaluzje listewkowe poziome [we-
wnętrzne] na drzwi, żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa 
(sudare), rolety do okien, rolety do użytku wewnętrznego, 
rolety wewnętrzne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, ro-
lety materiałowe wewnętrzne, rolety okienne, rolety papiero-
we, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne metalowe 
ukierunkowujące światło, rolety wykonane z drewna [we-
wnętrzne], rolety zaciemniające [wewnętrzne], osprzęt z two-
rzyw sztucznych do rolet, osprzęt do zasłon, sprzęt do firan 
i zasłon, ekrany zaciemniające okna (osłony wewnętrzne), 
przesłony przeciwsłoneczne [wewnętrzne], niemetalowe 
i nietekstylne, zasłony bambusowe, drążki podtrzymujące 
do zasłon, elementy zawieszające do zasłon, haki do zasłon, 
karnisze, krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, mechanizmy 
sterujące do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwar-
cia [nieelektryczne], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
on-line w zakresie następujących towarów: akcesoria metalo-
we do okien, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, markizy me-
talowe, markizorolety z metalu, metalowe fasady okienne, 
metalowe kraty do okiennic, metalowe kraty na okna, meta-
lowe listwy okienne, metalowe obramowania okien, metalo-
we, okienne żaluzje zwijane, metalowe okiennice wykonane 
z listewek, metalowe okna, okna żaluzjowe metalowe, okucia 
metalowe do okien, okucia okienne (ozdobne), metalowe, 
metalowe ramy okienne, metalowe rolety zewnętrzne do kie-
rowania światła, metalowe rolki do okien, metalowe skrzydła 
okienne na zawiasach, metalowe sznury do żaluzji, żaluzje 
metalowe do użytku zewnętrznego, żaluzje zwijane metalo-
we, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe żaluzje 
pionowe [zewnętrzne], żaluzje listwowe poziome [zewnętrz-
ne] z metalu, metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budyn-
ków, metalowe żaluzje weneckie [zewnętrzne], metalowe ża-
luzje zwijane, metalowe żaluzjowe zespoły okienne, żaluzje 
metalowe w postaci ukośnych deszczułek, rolety metalowe, 
rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety weneckie [ze-
wnętrzne] wykonane z metalu, rolety zaciemniające [ze-
wnętrzne] z metalu, rolety zewnętrzne metalowe, rolety zwi-
jane [zewnętrzne] z metalu, rolety ze stali, poziome rolety 
weneckie [zewnętrzne], z metalu, metalowe drzwi roletowe 
do celów bezpieczeństwa, metalowe zasuwnice okienne, 
okiennice metalowe, wewnętrzne okiennice metalowe, me-
talowe osłony okienne, moskitiery metalowe, metalowe ekra-
ny przeciw owadom do okien, żaluzje oświetleniowe, żaluzje 
do regulacji światła, żaluzje do odbijania światła, ekrany do re-
gulowania światła, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalo-
we zespoły okien żaluzjowych, żaluzje [zewnętrzne] niemeta-
lowe i nietekstylne, niemetalowe termorolety [z listewek, sto-
sowane na zewnątrz], drewniane rolety zwijane do użytku 
zewnętrznego, niemetalowe żaluzje zwijane, żaluzje antywła-
maniowe z materiałów niemetalowych, żaluzje z poziomych 

listewek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, rolety do użyt-
ku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], rolety [ze-
wnętrzne] z tworzyw sztucznych, poziome rolety weneckie 
[zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, niemetalowe rolety 
antywłamaniowe, niemetalowe kraty na okna, niemetalowe 
osłony okienne, niemetalowe moskitiery do okien, niemetalo-
we moskitiery na drzwi, niemetalowe obramowania okien, 
okiennice niemetalowe, okiennice wewnętrzne, niemetalo-
we, okiennice z tworzyw sztucznych, niemetalowe zewnętrz-
ne okiennice do budynków, siatki przeciw owadom, nie z me-
talu, bramy roletowe niemetalowe, drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, osłony przeciwsłoneczne [zewnętrzne] nie z me-
talu lub tkaniny, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon 
i zasłony do wnętrz, drewniane żaluzje, metalowe wewnętrz-
ne żaluzje okienne, metalowe żaluzje weneckie [wewnętrz-
ne], poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] na drzwi, pozio-
me żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, poziome żalu-
zje wewnętrzne z lamelkami, wewnętrzne papierowe żaluzje 
okienne, wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, 
żaluzje wewnętrzne, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje 
weneckie [wewnętrzne], żaluzje listewkowe poziome [we-
wnętrzne] na drzwi, żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (su-
dare), rolety do okien, rolety do użytku wewnętrznego, rolety 
wewnętrzne, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety 
materiałowe wewnętrzne, rolety okienne, rolety papierowe, 
rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne metalowe ukie-
runkowujące światło, rolety wykonane z drewna [wewnętrz-
ne], rolety zaciemniające [wewnętrzne], osprzęt z tworzyw 
sztucznych do rolet, osprzęt do zasłon, sprzęt do firan i zasłon, 
ekrany zaciemniające okna (osłony wewnętrzne), przesłony 
przeciwsłoneczne [wewnętrzne], niemetalowe i nietekstylne, 
zasłony bambusowe, drążki podtrzymujące do zasłon, ele-
menty zawieszające do zasłon, haki do zasłon, karnisze, krążki 
z tworzyw sztucznych do zasłon, mechanizmy sterujące 
do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwarcia [nie-
elektryczne], 37 montaż i naprawa żaluzji okiennych, instalo-
wanie i naprawa żaluzji, instalowanie i naprawianie rolet 
okiennych, montaż okuć okiennych, montaż żaluzji i rolet, 
naprawa okien, wymiana okien, naprawa rolet okiennych, wy-
miana ram okiennych, 40 wyrób produktów na zamówienie, 
montowanie produktów dla osób trzecich, usługi z zakresu 
produkcji rolet na zamówienie, usługi z zakresu produkcji za-
słon na zamówienie, cięcie zasłon, szycie zasłon, 42 usługi 
projektowania, projektowanie żaluzji, projektowanie zasłon, 
usługi projektowania na zamówienie, doradztwo w zakresie 
dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie doboru zasłon [pro-
jektowanie wnętrz], doradztwo związane z wyborem tkanin 
dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], profesjonalne do-
radztwo dotyczące projektowania wnętrz.

(210) 510717 (220) 2020 02 28
(731) FRANEK DOMINIK, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA TYGRYSEK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.06.03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, 41 administrowanie [organi-
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zacja] zawodami, administrowanie [organizacja] konkursa-
mi, administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, 
badania edukacyjne, edukacja, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, edukacja przedszkolna, edukacja sporto-
wa, edukacja, rozrywka i sport, edukacja w zakresie świado-
mości ruchowej, informacja o rekreacji, informacje o rekreacji, 
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie infor-
macji na temat aktywności sportowych, dostarczanie sprzę-
tu sportowego, informacje dotyczące edukacji sportowej, 
informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów 
zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka w zakresie 
sportu, obozy sportowe, organizowanie obozów sporto-
wych, obsługa obiektów sportowych, organizacja aktywno-
ści sportowych na obozach letnich, organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadza-
nie zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów 
sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie 
piłki nożnej, organizacja imprez sportowych, organizacja tur-
niejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych 
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie impre-
zami sportowymi, organizowanie imprez i zawodów spor-
towych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, or-
ganizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie konkursów sportowych, orga-
nizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie 
obozów sportowych, organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie spo-
łecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie 
szkoleń sportowych, organizowanie turniejów sportowych, 
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, or-
ganizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, or-
ganizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie 
zawodów sportowych, organizowanie zawodów sporto-
wych i imprez sportowych, produkcja imprez sportowych, 
produkcja konkursów sportowych, prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych, 
przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, 
rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezer-
wowanie obiektów sportowych, rezerwowanie osobistości 
sportu na imprezy (usługi organizatora), rozrywka podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, sędziowanie sportowe, 
sędziowanie na imprezach sportowych, sport i fitness, sę-
dziowanie w dyscyplinach sportów elektronicznych, świad-
czenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, wypoży-
czanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], szkole-
nia nauczycieli sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia 
sędziów sportowych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 
szkolenia zawodników sportowych, szkolenie sportowe, 
udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, udostęp-
nianie biuletynów on-line w dziedzinie rozrywki sportowej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, 
udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, za-
wody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagroda-
mi, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnia-
nie sprzętu sportowego, udostępnianie wydarzeń sporto-
wych za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji 

dotyczących osobistości sportowych, udzielanie informacji 
związanych z wydarzeniami sportowymi, udzielanie infor-
macji sportowych za pośrednictwem wcześniej nagranych 
wiadomości telefonicznych, udzielanie informacji związa-
nych ze sportem, usługi doradcze w zakresie organizowania 
imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 
usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi in-
formacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie spor-
tów elektronicznych, usługi informacyjne w zakresie biletów 
na wydarzenia sportowe, usługi klubów sportowych, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia spor-
towe, usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na impre-
zy w zakresie sportów elektronicznych, usługi rozrywkowe 
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, 
usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-
-sportowych za miastem [country club], usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia 
sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe związane ze spor-
tem, usługi sportowe, usługi sportowe i kulturalne, usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi świadczone przez parki 
sportowe, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi tre-
nerskie w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi 
w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie instrukta-
żu sportowego, usługi w zakresie nabywania biletów na im-
prezy sportowe, usługi w zakresie notowań wyników sporto-
wych, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie 
zakładów sportowych on-line, usługi w zakresie zakładów 
sportowych, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiek-
tami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wynajem sprzętu 
do użytku na imprezach sportowych, wynajem sprzętu spor-
towego, wynajem sprzętu sportowego i obiektów sporto-
wych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie 
sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zaję-
cia sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
sportu, zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, 
organizowanie zawodów sportowych, usługi rezerwacji bile-
tów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi re-
zerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, 
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rekreacyjne i rozrywkowe, usługi edukacyjne i instruktażo-
we, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo 
w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawo-
dowego, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [eduka-
cja], dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie in-
formacji dotyczących edukacji, edukacja zawodowa, fitness 
kluby, informacja o edukacji, informacje dotyczące kariery 
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo 
edukacyjne i szkoleniowe), instruktaż w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, instruktaż w zakresie gimnastyki, kształcenie ru-
chowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, kultura fizyczna, 
kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe 
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, 
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, lekcje 
gimnastyki, nauczanie gry w piłkę nożną, nauczanie przed-
szkolne, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 510754 (220) 2020 02 28
(731) PREMIUM ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotokłos
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PREMIUM ROSA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.02
(510), (511) 5 herbata lecznicza, suplementy diety, 30 her-
bata, 32 syropy do napojów, syropy owocowe, soki, napoje 
niegazowane.

(210) 510755 (220) 2020 02 28
(731) OKIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 50<60<70

(531) 24.17.07, 26.03.23, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu interneto-
wego, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 38 usługi 
w zakresie udostępniania informacji z możliwością elek-
tronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych do-
tyczących pracy czasowej dla osób powyżej 60 roku życia, 
usługi dostępu do portali internetowych dla osób powyżej 
60 roku życia, usługi przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie aktywizacji 
zawodowej i społecznej seniorów, 42 elektroniczny serwis 
informacji typu on-line polegający na tworzeniu i prowa-
dzeniu baz danych.

(210) 510758 (220) 2020 02 28
(731) OKIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flexi.pl

(531) 02.01.30, 04.05.03, 26.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu interneto-
wego, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 38 usługi 
w zakresie udostępniania informacji z możliwością elek-
tronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych do-
tyczących pracy czasowej dla osób powyżej 60 roku życia, 
usługi dostępu do portali internetowych dla osób powyżej 
60 roku życia, usługi przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie aktywizacji 
zawodowej i społecznej seniorów, 42 elektroniczny serwis 
informacji typu on-line polegający na tworzeniu i prowa-
dzeniu baz danych.

(210) 510759 (220) 2020 02 28
(731) OKIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fle i60.pl

(531) 02.01.30, 04.05.03, 26.07.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu interneto-
wego, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 38 usługi 
w zakresie udostępniania informacji z możliwością elek-
tronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych do-
tyczących pracy czasowej dla osób powyżej 60 roku życia, 
usługi dostępu do portali internetowych dla osób powyżej 
60 roku życia, usługi przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie aktywizacji 
zawodowej i społecznej seniorów, 42 elektroniczny serwis 
informacji typu on-line polegający na tworzeniu i prowa-
dzeniu baz danych.

(210) 510761 (220) 2020 02 28
(731) OKIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój wiek jest atutem

(531) 02.01.30, 04.05.03, 26.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu interneto-
wego, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 38 usługi 
w zakresie udostępniania informacji z możliwością elek-
tronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 
usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych do-
tyczących pracy czasowej dla osób powyżej 60 roku życia, 
usługi dostępu do portali internetowych dla osób powyżej 
60 roku życia, usługi przesyłania informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych, 41 doradztwo zawodowe w zakresie aktywizacji 
zawodowej i społecznej seniorów, 42 elektroniczny serwis 
informacji typu on-line polegający na tworzeniu i prowa-
dzeniu baz danych.

(210) 510765 (220) 2020 02 28
(731) ZAKIELARZ PAWEŁ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 27.07.01
(510), (511) 39 usługi kurierskie, lotnicze usługi kurierskie, 
usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w za-
kresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie 
dostarczania wiadomości, usługi kurierskie w zakresie do-
starczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie transpor-
towania ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
listów, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 
usługi kurierskie [wiadomości lub towary].

(210) 510766 (220) 2020 02 28
(731) ZAKIELARZ PAWEŁ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 

(531) 10.03.10, 10.03.13, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 lotnicze usługi kurierskie, usługi kurierskie, 
usługi kurierskie dotyczące towarów, usługi kurierskie w za-
kresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie do-
starczania pakunków, usługi kurierskie w zakresie dostarcza-
nia wiadomości, usługi kurierskie w zakresie transportowania 
ładunków, usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, 
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi ku-
rierskie dotyczące wiadomości lub towarów.

(210) 510767 (220) 2020 02 28
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) HOTEL APART
(510), (511) 43 zapewnianie czasowego wynajmu po-
wierzchni biurowej, hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posie-
dzenia, obsługa zakwaterowania członków organizacji, orga-
nizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, tym-
czasowy wynajem pokoi, udostępnianie obiektów i sprzętu 
dla przyczep kempingowych, udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udo-
stępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie 
sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycz-
nych, usługi biur zakwaterowania, usługi agencji wynajmu 
mieszkań [time share], usługi obiektów gościnnych [zakwate-
rowanie], usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczy-
stości, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie kwa-
ter wczasowych, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania 
[time share], usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w za-
kresie zakwaterowania, wynajem pawilonów, wynajem pokoi 
jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi, wynajmo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie 
dużych namiotów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, infor-
macja o usługach restauracyjnych, rezerwacja stolików w re-
stauracjach, udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usłu-
gi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi 

doradcze w zakresie przygotowania żywności, bary, bary 
przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-
-bary], herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziar-
nie, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowa-
nie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i na-
pojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], organizowanie bankietów, organizowanie 
posiłków w hotelach, pizzerie, przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsłu-
gowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwo-
wanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w ma-
łych browarniach, serwowanie napojów w pubach z browa-
rem, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwo-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, 
stołówki, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, 
usługi barów piwnych, usługi barów z fajkami wodnymi, usłu-
gi barów z sokami, usługi barowe, usługi bufetów w zakre-
sie barów koktajlowych, usługi degustacji win (dostarczanie 
napojów), usługi doradców w zakresie win, usługi herba-
ciarni, usługi kawiarni, usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, 
usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogród-
ków piwnych, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji 
hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji 
szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, usługi snack-barów, usługi świad-
czone przez bary bistro, usługi w zakresie bankietów, winiar-
nie, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 510773 (220) 2020 03 01
(731) KIEDZIUCH PIOTR ZIELONY TALERZ, Chmielarze
(540) (znak słowny)
(540) Wegałki
(510), (511) 30 jadalne lody owocowe, jogurt mrożony jako 
lody spożywcze, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mle-
ka, lody mleczne, lody mleczne- lody, lody na bazie jogur-
tu- lody jako główny składnik, lody na patyku, lody o smaku 
czekoladowym, lody owocowe, lody owocowe w postaci ba-
tonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody typu sandwich, 
lody w proszku, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wod-
ne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne- sor-
bety, lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mieszanki 
na sorbety- lody, mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, napoje na bazie kawy zawierające lody- affogato, owo-
cowe lody, sorbety jako lody, sorbety- lody wodne, sorbety- 
wodne lody, spożywcze lody, wegańskie lody.

(210) 510779 (220) 2020 02 28
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Usta usta
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, D/D, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 

z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo - ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz-
ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in-
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ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywa-
nia odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez 
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obra-
zu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron 
www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagranio-
wego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: pu-
blikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publi-
kowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdraża-
nie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogra-
mowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo - wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu 
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostęp-
niania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do ser-
werów internetowych.

(210) 510780 (220) 2020 02 28
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Szadź
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-

go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
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etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz-
ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-

nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywa-
nia, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywa-
nia programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych. publikowanie książek, magazynów, czasopism, ga-
zet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowy-
wanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi doty-
czące oprogramowania komputerowego zawarte w tej kla-
sie, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdroże-
niowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych.

(210) 510783 (220) 2020 02 28
(731) ALPHA PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.12, 26.03.06, 28.07.99, 29.01.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki do higieny jamy ustnej, 
preparaty do pielęgnacji zębów, środki perfumeryjne i zapa-
chowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydła i żele, 
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, kosmetyki: kremy, 
balsamy, płyny, toniki, pianki, olejki, mleczka, pudry, masecz-
ki, szminki, kremy dermatologiczne inne niż lecznicze, maści 
do celów kosmetycznych, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, kosmetyki do makijażu, preparaty do kąpieli, pre-
paraty do depilacji i golenia, preparaty do prania, 5 suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, dietetyczna żywność 
i substancje do celów leczniczych i weterynaryjnych, suple-
menty żywnościowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, 
probiotyki (suplementy), preparaty probiotyczne do celów 
medycznych pomagające w utrzymaniu naturalnej równo-
wagi flory w układzie trawiennym, odżywcze suplementy 
diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety 
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do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi nie prze-
znaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suple-
menty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawiera-
jące enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierają-
ce mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety dla niemowląt, substancje dietetyczne dla 
niemowląt, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla nie-
mowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, 
preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty 
dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako su-
plementy diety, substytuty posiłków, żywność i napoje diete-
tyczne przeznaczone do użytku medycznego lub weteryna-
ryjnego, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryj-
ne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty farma-
ceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, leki dla 
ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne, lekarstwa przeciw za-
parciem, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze 
(wspierające) do celów medycznych, leki wzmacniające, le-
karstwa na kaszel, preparaty medyczne, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, produkty dietetyczne do celów medycznych, prepara-
ty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczne środki 
spożywcze przystosowane do celów medycznych, lecznicze 
dodatki do żywności, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów 
medycznych, balsamy do użytku medycznego, zioła leczni-
cze, kremy ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, toniki do celów medycznych, ma-
ści do celów farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów 
medycznych, napary lecznicze, lecznicze napoje mineralne, 
herbata ziołowa (napoje lecznicze), herbata odchudzająca 
do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów 
medycznych, wody mineralne do celów medycznych, olejki 
lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, sole do ce-
lów medycznych, syrop na kaszel, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, 
środku sanitarne do celów medycznych, środki sanitarne 
stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, intymne 
preparaty nawilżające, środki do higieny intymnej dla kobiet, 
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfek-
cyjne i antyseptyczne, szampony lecznicze, lecznicze pudry 
do ciała, lecznicze pudry do stóp, lecznicze pudry dla nie-
mowląt, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, preparaty 
farmaceutyczne, kremy do rąk do celów medycznych, kremy 
do użytku dermatologicznego, maści o właściwościach lecz-
niczych, produkty higieniczne dla kobiet, balsamy do użytku 
medycznego, balsamy do celów farmaceutycznych, krople 
do oczu, uszu i nosa, plastry lecznicze, materiały opatrunko-
we, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
pieluchy dla dzieci i osób nietrzymających moczu, papierosy 
beztytoniowe do celów leczniczych.

(210) 510792 (220) 2020 02 28
(731) CROWDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, audyt 
działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania 
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wybo-
rze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, 
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowanych, zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, usługi doradcze w zakresie marketin-
gu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze do-
tyczące promocji, usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, 
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi konsul-
tacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi 
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 
36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in-
westycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ra-
talne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi badań dotyczących finansów, usługi 
finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wyna-
jem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządza-
nie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi 
doradcze w zakresie planowania finansowego, usługi do-
radcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi 
doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo - eko-
nomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi 
doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze 
dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące 
inwestycji kapitałowych, usługi zbierania funduszy za pośred-
nictwem strony crowdfunding.

(210) 510814 (220) 2020 03 02
(731) BRACISZEWSKI MICHAŁ ECOLAM, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ecolam

(531) 05.03.13, 05.03.14, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatu-
ra wodno-kanalizacyjna.

(210) 510818 (220) 2020 02 28
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) RED WOLVES
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzu-
jące, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców, aromaty-
zowane napoje gazowane, napoje zawierające witaminy, 
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje bezalko-
holowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i solami mineralnymi, napoje proteinowe, 41 tre-
nowanie w zakresie sportów elektronicznych, sędziowanie 
w dyscyplinach sportów elektronicznych, produkcja imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, usługi rozrywkowe 
w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zajęć 
w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawo-
dów w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie 
imprez w zakresie sportów elektronicznych, udostępnianie 
informacji w zakresie sportów elektronicznych, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do sportów elektronicznych, prowa-
dzenie imprez w zakresie sportów elektronicznych na żywo, 
produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych na po-
trzeby telewizji, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy 
sportowe, usługi informacyjne w zakresie biletów na wyda-
rzenia sportowe, usługi w zakresie nabywania biletów na im-
prezy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, usługi informacyjne dotyczące bi-
letów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, usługi 
rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie 
sportów elektronicznych, usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, świad-
czenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, gry in-
ternetowe [nie do pobrania], gry oferowane on-line (w sieci 
informatycznej), gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, informacja o biletach na imprezy rozrywko-
we, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier kompute-
rowych udostępniane on-line z komputerowej bazy danych 
lub ze światowej sieci komunikacyjnej, informacje dotyczące 
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, informacje on-line z dziedziny rozrywki z za-
kresu gier komputerowych, usługi rozrywkowe, fankluby, 
udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjne-
go i sportowego, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe.

(210) 510832 (220) 2020 03 02
(731) SILED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tstronic

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy do nurkowania, aparaty do nurko-
wania, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontro-
lujące, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, 
urządzenia dydaktyczne i symulatory,sprzęt do nurkowania, 
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, aparatura, urzą-
dzenia i kable do zastosowania w elektryce, 42 testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi nauko-
we i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania.

(210) 510833 (220) 2020 03 02
(731) WASIAK BARTŁOMIEJ, Brzeziny
(540) (znak słowny)
(540) REBORN WEAR
(510), (511) 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież 
codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wie-
czorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzch-
nia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, 
bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, 
bokserki damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, 
bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, 
golfy [odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy 
z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, 
kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, 
żakiety z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apasz-
ki], szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, 
koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, topy 
[odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony, ko-
stiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ko-
szule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule spor-
towe, piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skar-
petki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], 
dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, szorty, 
spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukienki dam-
skie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie damskie, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie na plażę, 
obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, 
buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, 
czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy 
dla dzieci, opaski na głowę, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież 
do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna, bie-
lizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki 
damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna 
nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy 
[odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy z kaptu-
rem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, 
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kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, kurtki bluzy, płaszcze, ża-
kiety z dzianiny, wiatrówki, chusty [odzież], chustki [apaszki], 
szale, szaliki, rękawiczki, bluzki, podkoszulki, koszulki polo, 
koszulki z krótkim rękawem, t-shirty z krótkim rękawem, topy 
[odzież], tuniki, body [odzież], kamizelki, kombinezony, ko-
stiumy, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ko-
szule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule spor-
towe, piżamy, koszule nocne, szlafroki, legginsy, getry, skar-
petki, spodnie, eleganckie spodnie, spodnie [nieformalne], 
dżinsy, spodnie dresowe, krótkie spodnie, spodenki, szorty, 
spódnico-spodnie, spódnice, stroje wizytowe, sukienki dam-
skie, szelki, paski, krawaty, rajstopy, obuwie, obuwie damskie, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie na plażę, 
obuwie sportowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codzienne, 
buty sznurowane, nakrycia głowy, chusty, szale na głowę, 
czapki [nakrycia głowy], czapki z daszkiem, nakrycia głowy 
dla dzieci, opaski na głowę.

(210) 510836 (220) 2020 03 02
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) newtek
(510), (511) 7 mechaniczne urządzenia do podnoszenia 
i wyciągania, 9 urządzenia do ochrony osobistej przed wy-
padkami, urządzenia ochronne [zapobiegające wypadkom 
lub zranieniom], urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urzą-
dzenia i przyrządy do ratownictwa, 10 urządzenia i przyrzą-
dy do fizjoterapii i rehabilitacji, 22 liny, taśmy i pasy, nieme-
talowe pasy do transportu ładunków, pasy mocujące, inne 
niż metalowe, sieci, namioty, worki, torby [worki] do celów 
transportowych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 arty-
kuły gimnastyczne i sportowe.

(210) 510837 (220) 2020 03 02
(731) OLECH TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWE PRYZMAT, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRYZMAT Wkład do zniczy premium

(531) 01.15.05, 26.03.01, 26.03.12, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 4 świece, znicze nagrobne, nieelektryczne.

(210) 510840 (220) 2020 03 02
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WIPASZ Zielone Fermy

(531) 25.05.02, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi hodowli drobiu.

(210) 510842 (220) 2020 03 02
(731) OLECH TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWE PRYZMAT, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLARA Wkład do zniczy parafinowy

(531) 25.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 świece, znicze nagrobne, nieelektryczne.

(210) 510853 (220) 2020 03 02
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOLESŁAW PRUS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 510861 (220) 2020 03 02
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POŁANIECKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, goto-
we napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, bran-
dy, wina.

(210) 510882 (220) 2020 03 02
(731) CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M E D ESTETYKA

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi 
medycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne 
dla ludzi, usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycz-
nej, usługi fizjoterapeutyczne.

(210) 510885 (220) 2020 03 03
(731) APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APIPAY
(510), (511) 9 elektroniczne terminale płatnicze, oprogra-
mowanie, oprogramowanie finansowe, oprogramowanie 
do obsługi płatności, 36 usługi finansowe, pieniężne i ban-
kowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
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akceptacja płatności kartą za pośrednictwem terminali płat-
niczych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogra-
mowanie finansowe jako usługa [SaaS], oprogramowanie 
do obsługi płatności jako usługa [SaaS].

(210) 510888 (220) 2020 03 03
(731) APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne terminale płatnicze, oprogra-
mowanie, oprogramowanie finansowe, oprogramowanie 
do obsługi płatności, 36 usługi finansowe, pieniężne i ban-
kowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
akceptacja płatności kartą za pośrednictwem terminali płat-
niczych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogra-
mowanie finansowe jako usługa [SaaS], oprogramowanie 
do obsługi płatności jako usługa [SaaS].

(210) 510889 (220) 2020 03 02
(731) CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M E D ESTETYKA

(531) 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi 
medycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne 
dla ludzi, usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycz-
nej, usługi fizjoterapeutyczne.

(210) 510896 (220) 2020 03 03
(731) LISZYK ANGELIKA PROJEKT SPORT,  

Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT SPORT

(531) 01.15.15, 03.09.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 pakowanie i składowanie towarów, transport, 
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transpor-
tu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem, usługi przewozu, transport- usługi nawigacji, parkowa-
nie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, 41 usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka 
i sport, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów.

(210) 510899 (220) 2020 03 02
(731) CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M E D ESTETYKA

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi 
medycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne 
dla ludzi, usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycz-
nej, usługi fizjoterapeutyczne.

(210) 510900 (220) 2020 03 02
(731) CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M E D ESTETYKA

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, chirurgia plastyczna, usługi 
medycyny estetycznej, usługi higieniczne lub kosmetyczne 
dla ludzi, usługi terapeutyczne, usługi kosmetologii estetycz-
nej, usługi fizjoterapeutyczne.

(210) 510956 (220) 2020 03 04
(731) BLUE OCEAN BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AZ Skin Science
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, kosmetyki, kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki 
do stosowania na skórę, kosmetyki naturalne, kosmetyki 
w postaci kremów, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmety-
ki], kremy do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające do twa-
rzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], kremy kosmetyczne, kremy na-
wilżające, 41 organizacja konferencji edukacyjnych, organi-
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zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminaria, orga-
nizowanie wykładów, organizowanie i prowadzenie wykła-
dów, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
warsztatów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], szkolenie i instruktaż, szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, przekazywanie know-how 
[szkolenia], usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsz-
tatów [szkolenia], organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, 44 doradztwo dotyczące kosme-
tyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
doradztwo w zakresie urody, analiza kosmetyczna, gabinety 
pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, higiena i pielę-
gnacja urody dla ludzi, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody 
dla ludzi, salony piękności, świadczenie usług przez salony 
piękności, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczą-
ce kosmetyków, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w za-
kresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów 
pielęgnacji twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, usługi doradcze w zakresie 
zdrowia.

(210) 510957 (220) 2020 03 04
(731) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Autogala CARE BY SWEDEN

(531) 26.04.04, 24.13.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie kompute-
rowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łą-
czenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, opro-
gramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, aplikacje 
komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje kompute-
rowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samocho-
dach, urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku 
w samochodach, aplikacje komputerowe do urządzeń nawi-
gacyjnych do pojazdów, urządzenia nawigacyjne do samo-
chodów, 12 pojazdy i środki transportu, samochody, samo-
chody osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody 
dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mecha-
nizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osło-
ny do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników 
pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, 
wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory [czę-
ści pojazdów], hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy 
do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamul-

cowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, sys-
temy hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojaz-
dów, tarcze hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów 
i części do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski 
hamulca tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców 
ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca głównego, linki ha-
mulców do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry amorty-
zujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części 
karoserii do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia 
pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, 
klamki do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia 
antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektro-
niczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojaz-
dów, elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające 
przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania 
do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne 
do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, 
łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holowni-
cze do pojazdów, mocowania haków holowniczych, obwody 
hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk 
w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do po-
jazdów, okładziny do pojazdów, oparcia do siedzeń pojaz-
dów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne do pojazdów, 
osłony boczne do pojazdów, osłony ochronne do pojazdów 
[ukształtowane], osłony na otwory głośników w pojazdach, 
podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku w po-
jazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby 
homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części 
pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, ramiona 
do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, sie-
dzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amorty-
zujące do pojazdów, stojaki na napoje do pojazdów, systemy 
kontroli stabilności do użytku w pojazdach, szyby do pojaz-
dów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów, za-
wieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kie-
rownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżni-
ki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zęba-
te tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, pompy 
powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urzą-
dzenia do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, 
blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, po-
duszki powietrzne do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów 
bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażni-
ków samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku 
w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do po-
jazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części wykoń-
czenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do po-
jazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, 
tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzę-
gieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do sa-
mochodów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, gałki 
dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, mechani-
zmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, osłony górne 
skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządze-
nia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy ole-
jowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, 
fotele samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samo-
chodów, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, 
dopasowane pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce 
do pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojaz-
dów, pokrowce na zagłówki do pojazdów, kierunkowskazy 
do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy 
do samochodów, łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka 
boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów, 
mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwo-
zia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele 
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ozdobne do nadwozi pojazdów, podłokietniki do pojazdów, 
przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie 
do pojazdów lądowych, ramki do tablic rejestracyjnych, szy-
berdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, 
zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe 
do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom pły-
nów w układach hamulcowych do pojazdów, elektryczne 
napędy do pojazdów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
on-line w zakresie następujących towarów: aplikacje mobilne, 
oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji 
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami 
i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe 
do obsługi pojazdów, aplikacje komputerowe do sterowania 
pojazdami, aplikacje komputerowe do automatycznej kon-
troli jazdy do użytku w samochodach, urządzenia do automa-
tycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje 
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, 
urządzenia nawigacyjne do samochodów, pojazdy i środki 
transportu, samochody, samochody osobowe i części kon-
strukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria 
do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silni-
ki do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów lądo-
wych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki 
do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądo-
wych, amortyzatory [części pojazdów], hamulce do pojaz-
dów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe 
do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulco-
we części do pojazdów, systemy hamulcowe do pojazdów, 
szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe, układy 
hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy hamulco-
we do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, 
dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamul-
ca głównego, linki hamulców do pojazdów, bębny hamulco-
we, cylindry amortyzujące [części do pojazdów], karoserie 
do pojazdów, części karoserii do pojazdów, nadwozia pojaz-
dów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierowni-
ce, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, 
sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa 
do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające 
przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alar-
mowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwię-
kowe alarmy cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsieni-
cowe układy bieżne do pojazdów, konsole stanowiące części 
wnętrz pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojazdów, meta-
lowe haki holownicze do pojazdów, mocowania haków ho-
lowniczych, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne 
okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne osło-
ny termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów, oparcia 
do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamicz-
ne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony ochron-
ne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośni-
ków w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane 
do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojaz-
dów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby 
kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, 
ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojaz-
dów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny 
amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje do pojazdów, 
systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, szyby 
do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do po-
jazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zę-
batki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świa-
teł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, 
koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, 
pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy 
do opon, urządzenia do montażu opon, urządzenia do pom-

powania opon, blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa 
do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów, uchwyty 
do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, 
pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przysto-
sowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następują-
cych towarów: dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne 
szyberdachy do pojazdów, części wykończenia wnętrza sa-
mochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy 
sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, 
mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła 
do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów 
lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzy-
nie biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany 
biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy zmiany bie-
gów do pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni biegów 
do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmiany bie-
gów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe stanowią-
ce części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samo-
chodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, po-
duszki przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowane 
pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów 
[dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce 
na zagłówki do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, 
klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samocho-
dów, łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka boczne 
do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów, mecha-
nizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia sa-
mochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele 
ozdobne do nadwozi pojazdów, podłokietniki do pojazdów, 
przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie 
do pojazdów lądowych, ramki do tablic rejestracyjnych, szy-
berdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, 
zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe 
do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom pły-
nów w układach hamulcowych do pojazdów, elektryczne 
napędy do pojazdów, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób 
trzecich], 36 usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi 
ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia 
od wypadków samochodowych, usługi ubezpieczeniowe 
związane z awariami mechanicznymi, usługi gwarancji finan-
sowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek 
wypadku lub awarii pojazdów, usługi ubezpieczeń gwarancji, 
usługi gwarancji w zakresie pojazdów, usługi gwarancji ubez-
pieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi 
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi ubezpie-
czeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, zapew-
nianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie 
gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami 
lądowymi, usługi w zakresie organizacji ubezpieczenia, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami po-
jazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami od wypadków, usługi pośrednictwa w ubezpie-
czeniach samochodowych, usługi pośrednictwa w ubezpie-
czeniach transportowych, usługi pośrednictwa w usługach 
doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi pośrednictwa 
w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, doradztwo finan-
sowe i ubezpieczeniowe, usługi informacyjne i konsultacyjne 
w zakresie ubezpieczeń i finansów, udzielanie informacji do-
tyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, udziela-
nie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych 
niż na życie, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, 
usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubez-
pieczeniowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wy-
cena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie 
umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, likwidacja 
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szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi kre-
dytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, pośrednictwo 
w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie zakupu 
na raty, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z uzyskiwaniem pożyczek, usługi konsultingowe dotyczące 
udzielania pożyczek, udostępnianie funduszy na sprzedaż ra-
talną i leasing, usługi finansowania samochodów, usługi fi-
nansowania składek ubezpieczeniowych, usługi finansowe 
w zakresie zakupu pojazdów, usługi finansowe w zakresie 
pożyczek pieniężnych, usługi w zakresie finansowania zaku-
pów na raty (leasing), finansowanie leasingu pojazdów, usługi 
w zakresie organizowania kredytów, usługi zarządzania w za-
kresie transakcji związanych z pożyczkami, zabezpieczone 
pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu pojaz-
dów silnikowych, zabezpieczone pożyczki udzielane w celu 
sfinansowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silni-
kowe, wycena używanych samochodów, udzielanie informa-
cji związanych z wyceną samochodów używanych, wynajem 
nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, 37 naprawa 
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silni-
ków pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa 
i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, 
konserwacja i naprawa opon, wulkanizacja opon samocho-
dowych [naprawa], usługi w zakresie montażu opon, ustawia-
nie zbieżności [wyrównywanie] opon, wymiana kół, wymiana 
opon, przegląd pojazdów, serwis pojazdów, serwisowanie 
(przegląd) silników pojazdów, odnawianie pojazdów, czysz-
czenie i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie pojazdów, 
usługi tuningu pojazdów, nakładanie farb przeciwrdzewnych 
na pojazdy, malowanie pojazdów mechanicznych, odświeża-
nie lakieru samochodu, tapicerowanie siedzeń w pojazdach, 
usługi stacji obsługi pojazdów, usługi stacji naprawy pojaz-
dów, usługi napraw awarii pojazdów, doradztwo dotyczące 
naprawy pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojaz-
dów, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, 
usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojaz-
dów, 39 usługi transportowe, usługi w zakresie transportu 
samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie organizowania 
transportu, odbiór, transport i dostawa towarów, logistyka 
transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, transport 
drogowy, transport samochodowy, składowanie i dostarcza-
nie towarów, transport i składowanie towarów, usługi do-
stawcze, usługi spedycyjne, dostarczanie pojazdów, ładowa-
nie i wyładowanie pojazdów, przechowywanie pojazdów, 
przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, udo-
stępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie obiektów 
parkingowych, usługi w zakresie garażowania pojazdów, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, wynajem pojazdów, 
usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, 
organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wypoży-
czania pojazdów, udostępnianie pojazdów do wynajmu, 
usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usłu-
gi holowania samochodów.

(210) 510958 (220) 2020 03 05
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD 

STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inliner

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, arkusze informacyjne, biuletyny infor-
macyjne, bloczki do notowania zamówień, agendy, broszu-
ry, broszury drukowane, czasopisma [periodyki], drukowa-
ne arkusze informacyjne, drukowane foldery informacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane raporty z ba-
dań, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał 
promocyjny, drukowane znaki papierowe zawierające na-
zwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, formu-
larze [blankiety, druki], kalendarze, karty informacyjne, kata-
logi, plakaty wykonane z papieru, plany dnia [terminarze], 
podręczniki instruktażowe, programy imprez, publikacje 
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 
reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, termina-
rze [materiały drukowane], ulotki drukowane, zawiadomie-
nia [artykuły papiernicze], bloczki do zapisywania, folia, szyl-
dy z papieru lub z kartonu, torby papierowe do pakowania, 
17 izolacja do podziemnych rur i zbiorników, izolacja do rur, 
izolacja z włókna szklanego do użytku w budownictwie, izo-
lacyjne (tkaniny -), laminowane tekstylne tkaniny izolacyjne, 
materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, 
materiały izolacyjne produkowane z tworzyw sztucznych, 
materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, 
maty izolacyjne, niemetalowe izolowane osłony rur, otuliny 
rurowe do celów izolacyjnych, powłoki izolacyjne, rękawy 
do renowacji kanałów, tkaniny tkane z włókien ceramicz-
nych do użytku jako izolacja, taśmy z włókien szklanych 
impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, tkaniny 
z włókien nieorganicznych do użytku jako izolacja, tkaniny 
z włókna szklanego do izolacji budynków, tkaniny z włókna 
szklanego do izolacji, wstępnie ukształtowane komponenty 
izolacyjne, półprodukty z żywicy sztucznej, w szczególno-
ści z żywicy sztucznej wzmocnionej włóknem do użytku 
w budownictwie i renowacji kanałów ściekowych, 35 usługi 
handlu hurtowego w związku z materiałami do renowacji 
kanałów, 42 badania i opracowywanie projektów technicz-
nych, badania laboratoryjne, badania materiałowe, badania 
techniczne, badania w zakresie konstrukcji budynków lub 
urbanistyki, badania w zakresie nowych produktów, doradz-
two eksperckie dotyczące technologii, doradztwo związa-
ne z technologią membranową, inżynieria (prace inżynie-
ryjne), konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, 
laboratoria badawcze, monitorowanie działań mających 
wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wod-
no - lądowej, opracowanie projektów technicznych w dzie-
dzinie budownictwa, opracowywanie badań technicznych, 
opracowywanie produktów przemysłowych, opracowy-
wanie projektów technicznych, prace badawcze nad pro-
duktami, porady techniczne dotyczące produkcji rękawów 
do renowacji kanałów, prace badawczo - rozwojowe nad 
nowymi produktami prace inżynieryjne, projektowanie 
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, projektowa-
nie i opracowywanie produktów przemysłowych, projekto-
wanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, 
przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, przygoto-
wywanie rysunków technicznych, sporządzanie raportów 
technologicznych, sporządzanie rysunków technicznych, 
świadczenie usług badawczych, udostępnianie informacji 
on-line w zakresie badań technologicznych z komputero-
wej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji on-line 
na temat usług analiz i badań przemysłowych, udzielanie 
informacji związanych z badaniami technologicznymi, usłu-
gi badawcze, usługi badawczo - rozwojowe, usługi opraco-
wywania projektów technicznych, usługi technologiczne, 
usługi w zakresie badań technicznych.



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2020

(210) 510959 (220) 2020 03 05
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD 

STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice
(540) (znak słowny)
(540) inliner
(510), (511) 16 druki, arkusze informacyjne, biuletyny infor-
macyjne, bloczki do notowania zamówień, agendy, broszu-
ry, broszury drukowane, czasopisma [periodyki], drukowa-
ne arkusze informacyjne, drukowane foldery informacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane raporty z ba-
dań, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał 
promocyjny, drukowane znaki papierowe zawierające na-
zwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, formu-
larze [blankiety, druki], kalendarze, karty informacyjne, kata-
logi, plakaty wykonane z papieru, plany dnia [terminarze], 
podręczniki instruktażowe, programy imprez, publikacje 
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 
reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, termi-
narze [materiały drukowane], ulotki drukowane, zawiado-
mienia [artykuły papiernicze], bloczki do zapisywania, folia, 
szyldy z papieru lub z kartonu, torby papierowe do pako-
wania, 17 izolacja do podziemnych rur i zbiorników, izolacja 
do rur, izolacja z włókna szklanego do użytku w budow-
nictwie, tkaniny izolacyjne, laminowane tekstylne tkaniny 
izolacyjne, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla bu-
downictwa, materiały izolacyjne produkowane z tworzyw 
sztucznych, materiały izolacyjne wykonane z tworzyw 
sztucznych, maty izolacyjne, niemetalowe izolowane osło-
ny rur, otuliny rurowe do celów izolacyjnych, powłoki izola-
cyjne, rękawy do renowacji kanałów, tkaniny tkane z włó-
kien ceramicznych do użytku jako izolacja, taśmy z włókien 
szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izola-
cji, tkaniny z włókien nieorganicznych do użytku jako izola-
cja, tkaniny z włókna szklanego do izolacji budynków, tkani-
ny z włókna szklanego do izolacji, wstępnie ukształtowane 
komponenty izolacyjne, półprodukty z żywicy sztucznej, 
w szczególności z żywicy sztucznej wzmocnionej włók-
nem do użytku w budownictwie i renowacji kanałów ście-
kowych, 35 usługi handlu hurtowego w związku z materia-
łami do renowacji kanałów, 42 badania i opracowywanie 
projektów technicznych, badania laboratoryjne, badania 
materiałowe, badania techniczne, badania w zakresie kon-
strukcji budynków lub urbanistyki, badania w zakresie no-
wych produktów, doradztwo eksperckie dotyczące tech-
nologii, doradztwo związane z technologią membranową, 
inżynieria (prace inżynieryjne), konsultacje techniczne z za-
kresu rozwoju produktu, laboratoria badawcze, monitoro-
wanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, opracowanie projek-
tów technicznych w dziedzinie budownictwa, opracowy-
wanie badań technicznych, opracowywanie produktów 
przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych, 
prace badawcze nad produktami, porady techniczne do-
tyczące produkcji rękawów do renowacji kanałów, prace 
badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami, prace in-
żynieryjne, projektowanie i opracowywanie produktów in-
żynieryjnych, projektowanie i opracowywanie produktów 
przemysłowych, projektowanie i planowanie techniczne 
systemów kanalizacyjnych, przeprowadzanie doświadczeń 
przemysłowych, przygotowywanie rysunków technicz-
nych, sporządzanie raportów technologicznych, sporzą-
dzanie rysunków technicznych, świadczenie usług badaw-
czych, udostępnianie informacji on-line w zakresie badań 
technologicznych z komputerowej bazy danych lub Inter-
netu, udzielanie informacji on-line na temat usług analiz 
i badań przemysłowych, udzielanie informacji związanych 
z badaniami technologicznymi, usługi badawcze, usługi 

badawczo - rozwojowe, usługi opracowywania projektów 
technicznych, usługi technologiczne, usługi w zakresie ba-
dań technicznych.

(210) 510968 (220) 2020 03 04
(731) RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) RK NIEDZIAŁEK
(510), (511) 7 aparaty do wulkanizacji, chłodnice, cylindry 
i głowice, cylindry do silników, czopy, filtry jako części maszyn 
lub silników, gaźniki, instalacje do mycia pojazdów, iskrowni-
ki zapłonowe, konwektory katalityczne, konwektory do silni-
ków spalinowych, korbowody do maszyn, motorów lub silni-
ków, łożyska kulkowe jako części maszyn lub silników, paski 
klinowe do silników, pierścienie tłokowe, podnośniki samo-
chodowe, rury wydechowe do silników, świece zapłonowe 
do silników spalinowych, świece do silników Diesla, tłoki, tłu-
miki do silników, zawory jako części maszyn lub silników, od-
kurzacze samochodowe, 9 akumulatory elektryczne do po-
jazdów, anteny, aparatura do wyważania, baterie elektryczne, 
bezpieczniki elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, gaśnice, 
głośniki, gniazda wtykowe, instalacje elektryczne zapobie-
gające kradzieży, kable elektryczne, kable rozruchowe do sil-
ników, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, 
magnesy, radia samochodowe, samochodowe odtwarzacze 
płyt kompaktowych, ogniwa elektryczne, fotoelektryczne, 
galwaniczne, omometry, oporniki elektryczne, prędkościo-
mierze do pojazdów, prostowniki prądu, przekaźniki elek-
tryczne, regulatory napięcia do pojazdów, taksometry, taśmy 
magnetyczne, telefony komórkowe instalowane w samo-
chodach, termostaty do pojazdów, tuleje łącznikowe do ka-
bli, urządzenia do ładowania akumulatorów, wzmacniacze, 
zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, zamki 
drzwiowe elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, 
złączki, alarmy, kaski ochronne, maski ochronne, odzież 
ochronna, obuwie ochronne, rękawice ochronne, 12 pojazdy 
mechaniczne, części i akcesoria do pojazdów, amortyzatory, 
antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, błotniki i fartu-
chy błotników, bagażniki, dachy opuszczane, dętki do opon, 
drążki skrętne, drzwi, hamulce, klocki hamulcowe, krzesełka 
dla dzieci, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, 
łańcuchy rozrządu, nadwozia samochodowe, elementy ka-
roserii do pojazdów, obręcze kół pojazdów, okładziny szczęk 
hamulcowych, opony do pojazdów i samochodów, opony 
bezdętkowe, piasty kół pojazdów, siedzenia, podwozia, po-
krowce na pojazdy i na siedzenia, pompy powietrza, pompy 
wodne, przyczepy do pojazdów, resory amortyzujące, rolety 
do samochodów, samochody, silniki do pojazdów lądowych, 
szczęki hamulcowe do pojazdów, sprzęgła, szyby, tapicerka, 
wentyle do opon, wycieraczki do szyb, zawieszenia w pojaz-
dach, zderzaki, złącza do przyczep do pojazdów, motocykle, 
motorowery, części i akcesoria do motocykli i motorowerów, 
25 odzież sportowa, T-shirt, bluzy, kurtki i skafandry, odzież 
robocza, kombinezony robocze, koszule robocze, spodnie 
robocze, rękawice robocze, 35 usługa sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym on-line, artykułów motoryzacyjnych, 
w tym: części zamiennych do samochodów, pojazdów i mo-
tocykli, olei, smarów, płynów do samochodów i motocykli, 
akumulatorów do pojazdów, części nadwozia, elementów 
karoserii, wyposażenia i oświetlenia, opon całorocznych, 
letnich i zimowych, materiałów i akcesoriów lakierniczych, 
kompleksowego wyposażenia i narzędzi dla warsztatów 
samochodowych, produktów do czyszczenia i pielęgnacji 
pojazdów, reklama i marketing, 36 wynajmowanie miesz-
kań, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych,  
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37 obsługa i naprawa pojazdów, usługi warsztatów i stacji 
naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy pojaz-
dów, usługi pomocy drogowej [naprawa], instalacja części 
zamiennych do pojazdów, usługi tuningu pojazdów, usługi 
blacharskie, malowanie i lakierowanie pojazdów, usługi insta-
lowania i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji 
ogrzewania w pojazdach, montowanie i naprawa instalacji 
elektrycznej, autoalarmów, radioodbiorników w pojazdach, 
konserwacja i smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojaz-
dów przed korozją, regeneracja silników samochodowych, 
wulkanizacja i naprawa opon, bieżnikowanie opon, instalo-
wanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, serwisowanie 
i przegląd pojazdów, czyszczenie i mycie pojazdów, 39 wy-
najmowanie samochodów i przyczep, wynajmowanie gara-
ży i miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów i po-
wierzchni na salony samochodowe, usługi holowania pojaz-
dów, konfekcjonowanie i magazynowanie części do pojaz-
dów, usługi transportowe w zakresie przewozu osób i rzeczy, 
usługi spedycyjne.

(210) 510973 (220) 2020 03 05
(731) TANASIEWICZ KONRAD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Sielskie sioło

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy.

(210) 510980 (220) 2020 03 04
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZWIERZAKI BYSTRZAKI
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wy-
świetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plan-
sze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry 
elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, ku-
kiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, strzałki (gry), 
sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek magicznych, 
warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, 
zabawki sterowane radiem.

(210) 510982 (220) 2020 03 04
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŻABY CZY KRABY
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wy-
świetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plan-
sze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry 

elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, ku-
kiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, strzałki (gry), 
sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek magicznych, 
warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, 
zabawki sterowane radiem.

(210) 510983 (220) 2020 03 04
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POTWORY GŁODOMORY
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wy-
świetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plan-
sze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry 
elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, ku-
kiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, strzałki (gry), 
sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek magicznych, 
warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, 
zabawki sterowane radiem.

(210) 510989 (220) 2020 03 04
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAZGRAKI
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wy-
świetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plan-
sze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry 
elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, ku-
kiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, strzałki (gry), 
sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek magicznych, 
warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, 
zabawki sterowane radiem.

(210) 510990 (220) 2020 03 04
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BÓJKA NA SŁÓWKA
(510), (511) 28 gry planszowe, gry towarzyskie, gry z wy-
świetlaczem ciekłokrystalicznym, zabawki edukacyjne, plan-
sze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier loteryjnych, gry 
elektroniczne inne niż telewizyjne, karty do gry, klocki, ku-
kiełki, modele będące zabawkami, przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, rzutki, strzałki (gry), 
sprzęt do gier video, urządzenia do sztuczek magicznych, 
warcaby, szachy, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, 
zabawki sterowane radiem.

(210) 511016 (220) 2020 03 05
(731) BLUE OCEAN BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Skin NAVIGATOR
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy [kosmetyki], 
kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy nawil-
żające, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy 
do twarzy, kosmetyki naturalne, kosmetyki do pielęgnacji 
urody, kosmetyki w postaci kremów, środki nawilżające [ko-
smetyki], 41 organizacja konferencji edukacyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, przygotowywanie,  
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organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie wykładów, organizowanie wykładów, orga-
nizowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, szkolenie i instruktaż, szkolenie w za-
kresie kosmetyki i urody, organizacja warsztatów i semina-
riów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów za-
wodowych i kursów szkoleniowych, przekazywanie know-
-how [szkolenia], 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, 
doradztwo dotyczące urody, analiza kosmetyczna, doradz-
two świadczone za pośrednictwem internetu w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgna-
cji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pie-
lęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena 
i pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgnacja 
urody, pielęgnacja stóp, salony piękności, świadczenie usług 
przez salony piękności, usługi doradcze dotyczące urody, 
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi dorad-
cze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w za-
kresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów 
pielęgnacji twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, zabiegi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, usłu-
gi doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 511421 (220) 2020 03 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) DEZIN
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], chusteczki antystatyczne stosowane w su-
szarkach do prania, chusteczki do prania zapobiegające utra-
cie koloru, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania, 
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydło dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, pły-
ny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia 
i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawa-
nia połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospo-
darstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, przeciwpotowe mydła, szampony, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wy-

bielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze do paznokci, 
5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryj-
ne środki do mycia rąk, antyseptyki, wyposażone apteczki 
pierwszej pomocy, balsamiczne preparaty do celów me-
dycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki na-
sączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów 
medycznych, gliceryna do celów medycznych, insektycy-
dy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczyn-
niki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powie-
trza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszczania 
powietrza, środki odkażające.

(210) 511423 (220) 2020 03 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) COROTOL STRONG
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], chusteczki antystatyczne stosowane w su-
szarkach do prania, chusteczki do prania zapobiegające utra-
cie koloru, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania, 
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydło dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, pły-
ny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia 
i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawa-
nia połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospo-
darstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, przeciwpotowe mydła, szampony, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wy-
bielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze do paznokci, 
5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryj-
ne środki do mycia rąk, antyseptyki, wyposażone apteczki 
pierwszej pomocy, balsamiczne preparaty do celów me-
dycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki na-
sączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów 
medycznych, gliceryna do celów medycznych, insektycy-
dy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczyn-
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niki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powie-
trza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszczania 
powietrza, środki odkażające.

(210) 511430 (220) 2020 03 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) VIREX
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], chusteczki antystatyczne stosowane w su-
szarkach do prania, chusteczki do prania zapobiegające utra-
cie koloru, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania, 
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydło dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, pły-
ny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia 
i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawa-
nia połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospo-
darstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, przeciwpotowe mydła, szampony, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wy-
bielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze do paznokci, 
5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryj-
ne środki do mycia rąk, antyseptyki, wyposażone apteczki 
pierwszej pomocy, balsamiczne preparaty do celów me-
dycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki na-
sączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów 
medycznych, gliceryna do celów medycznych, insektycy-
dy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczyn-
niki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powie-
trza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszczania 
powietrza, środki odkażające.

(210) 511432 (220) 2020 03 12
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) K2 STERIL MAX
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypośli-
zgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, 
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], chusteczki antystatyczne stosowane w su-
szarkach do prania, chusteczki do prania zapobiegające utra-
cie koloru, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, krem do butów, kremy do polerowania, 
lakier do włosów, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, 
mydło dezodoryzujące, pasta do butów, pasty do skór, pły-
ny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny 
do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia 
i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawa-
nia połysku, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty 
do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospo-
darstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwiacze] 
do celów domowych, przeciwpotowe mydła, szampony, 
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], wy-
bielacze stosowane w pralnictwie, zmywacze do paznokci, 
5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryj-
ne środki do mycia rąk, antyseptyki, wyposażone apteczki 
pierwszej pomocy, balsamiczne preparaty do celów me-
dycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki na-
sączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów 
medycznych, gliceryna do celów medycznych, insektycy-
dy, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do włosów, 
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, 
lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła anty-
bakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odczyn-
niki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony dla 
zwierząt, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów 
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów farma-
ceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty do odświeżania powie-
trza, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszczania 
powietrza, środki odkażające.

(210) 511437 (220) 2020 03 12
(731) KARKOWSKI ROBERT KARKO, Biłgoraj
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) karko.pl
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzchnia dla 
dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież trenin-
gowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, 
bielizna damska, kurtki, skarpetki, odzież wierzchnia dla 
kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzch-
nia dla dziewcząt, sukienki damskie, suknie wieczorowe,  
T-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rę-
kawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy 
dresowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, bieli-
zna dla mężczyzn, obuwie, obuwie sportowe, obuwie co-
dzienne, obuwie damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla 
mężczyzn, obuwie dla dzieci, nakrycia głowy, daszki jako 
nakrycia głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakry-
cia głowy inne niż kaski, czapki wełniane, czapki sportowe, 
czapki dziane, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa nastę-
pujących towarów: odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzch-
nia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież 
treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, 
spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, odzież wierzch-
nia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzch-
nia dla chłopców, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, sukienki damskie, suknie wieczo-
rowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez 
rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy 
dresowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, bielizna 
dla mężczyzn, obuwie, obuwie sportowe, obuwie codzien-
ne, obuwie damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla męż-
czyzn, obuwie dla dzieci, nakrycia głowy, daszki jako nakrycia 
głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia gło-
wy inne niż kaski, czapki wełniane, czapki sportowe, czapki 
dziane, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi towarami: odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież wierzch-
nia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież 
treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszule, 
spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, odzież wierzch-
nia dla kobiet, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzch-
nia dla chłopców, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, sukienki damskie, suknie wieczo-
rowe, t-shirty z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez 
rękawów, koszulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy 
dresowe, bluzy z kapturem, bluzy polarowe, bielizna, bielizna 
dla mężczyzn, obuwie, obuwie sportowe, obuwie codzien-
ne, obuwie damskie, obuwie rekreacyjne, obuwie dla męż-
czyzn, obuwie dla dzieci, nakrycia głowy, daszki jako nakrycia 
głowy, czapki jako nakrycia głowy, sportowe nakrycia gło-
wy inne niż kaski, czapki wełniane, czapki sportowe, czapki 
dziane, usługi agencji reklamowych, usługi agencji marke-
tingowych, kompilacja reklam, rozpowszechnianie reklam, 
przygotowywanie reklam, publikacja reklam, reklama i usługi 
reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, do-
radztwo dotyczące reklamy, usługi reklamy graficznej, usługi 
reklamy zewnętrznej, reklama i marketing, przygotowywanie 
dokumentów reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przy-
gotowywanie ulotek reklamowych, projektowanie ulotek 
reklamowych, projektowanie broszur reklamowych, projek-
towanie logo reklamowych, przygotowywanie materiałów 
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, 
tworzenie reportaży reklamowych, redagowanie tekstów 
reklamowych, reprodukcja materiału reklamowego, wyko-
nywanie materiałów reklamowych, produkcja materiałów 

reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, analizy w zakresie reklamy, usługi w za-
kresie reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, do-
radztwo biznesowe dotyczące reklamy, badania w zakresie 
reklamy, pośrednictwo w zakresie reklamy, produkcja wizu-
alnych materiałów reklamowych, przygotowywanie handlo-
wych tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla 
osób trzecich, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, 
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, gromadzenie 
informacji związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, usługi planowania w zakresie rekla-
my, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi reklamowe 
na rzecz innych, dystrybucja prospektów do celów reklamo-
wych, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności 
gospodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące reklamy, marketing dotyczący promocji, 
dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie 
kampanii promocyjnych, usługi w zakresie promocji, wspar-
cie w dziedzinie promocji biznesu, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promocja sprzedaży, pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, usługi redak-
torów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, 
zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz 
osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie re-
klam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, reklama towarów i usług sprzedawców on-line 
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, 
udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektro-
nicznych, marketing internetowy, kampanie marketingowe, 
usługi marketingowe, usługi konsultingowe w zakresie mar-
ketingu internetowego, marketing towarów i usług na rzecz 
innych, dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, promocja towa-
rów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, agencje impor-
towe i eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku, audyt przedsię-
biorstw, audyt skomputeryzowany, organizowanie sprzeda-
ży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania rynku 
i badania marketingowe, badania opinii publicznej, badanie 
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama korespondencyjna, skomputery-
zowane badania rynkowe, statystyczne badania rynkowe, 
badania rynkowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, informacja handlowa, udostępnianie 
informacji handlowych, gromadzenie informacji handlowej, 
rozpowszechnianie informacji handlowych, informacja han-
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dlowa wspomagana komputerowo, dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych on-line, usługi w zakresie infor-
macji handlowych za pośrednictwem Internetu.

(210) 511439 (220) 2020 03 12
(731) MAZUR EWA F.H., Filipowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWIGGY BUTIK

(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, odzieży wie-
czorowej, odzieży codziennej, odzieży tanecznej, odzieży 
wełnianej, odzieży jedwabnej, odzieży lnianej, odzieży kasz-
mirowej, odzieży modelującej, odzieży rekreacyjnej, odzieży 
skórzanej, odzieży dżinsowej, odzieży damskiej, odzieży z la-
teksu, odzieży wierzchniej dla kobiet, odzieży z imitacji skóry, 
odzieży w stylu sportowym, obuwia dla kobiet, bielizny dla 
kobiet.

(210) 511446 (220) 2020 03 15
(731) MEBLOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOPOL poznaj świat mebli

(531) 27.05.01, 29.01.14, 12.01.25, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej prowadzonej 
w wyspecjalizowanych sklepach z meblami, sprzedaż mebli 
poprzez sieć komputerową (e-sklep).

(210) 511448 (220) 2020 03 15
(731) KOZŁOWSKI WOJCIECH CUKIERNIA STAROPOLSKA, 

Bydgoszcz
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.01.09, 25.01.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy mięsne, potrawy rybne, potrawy 
z jaj, sałatki, zupy, 30 bułki, chleb, ciasta, ciastka, herbata, 
kanapki, kawa, lody spożywcze, napoje kawowe, pieczywo, 
pizza, potrawy na bazie mąki, słodycze, torty, wyroby cu-
kiernicze i piekarnicze, 43 usługi gastronomiczne związane 
z podawaniem potraw i napojów w cukierniach, kawiarniach 
i restauracjach.

(210) 511496 (220) 2020 03 16
(731) STANISŁAWCZYK JAKUB, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEAK RIDE

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 39 organizowanie i rezerwowanie wypraw i wy-
cieczek ze zwiedzaniem.

(210) 511516 (220) 2020 03 16
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

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

(210) 511527 (220) 2020 03 16
(731) STRZALIŃSKI PAWEŁ STAPIZ PROFESJONALNE 

KOSMETYKI FRYZJERSKIE, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Color Art Desirée

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji i stylizacji włosów, 
farby i kremy koloryzujące do włosów, henna, preparaty 
do usuwania farb do włosów, preparaty do trwałej ondula-
cji, neutralizatory do trwałej ondulacji, kremy do prostowa-
nia włosów, utrwalacze, lakiery do włosów, żele do włosów, 
pianki do włosów, woski do włosów, kremy do włosów, 
guma do włosów, olejki do włosów, nabłyszczacze do wło-
sów, pasty do włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, 
spraye do włosów, woda utleniona do włosów, preparaty 
do regeneracji i rewitalizacji włosów, serum, maseczki, bal-
samy i odżywki do włosów, szampony, preparaty do pie-
lęgnacji i higieny ciała, mydła, kosmetyki, perfumy, wody 
toaletowe, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich preparatów do pielęgnacji 
i stylizacji włosów, farb i kremów koloryzujących do włosów, 
henny, preparatów do usuwania farb do włosów, prepara-
tów do trwałej ondulacji, neutralizatorów do trwałej ondu-
lacji, kremów do prostowania włosów, utrwalaczy, lakierów 
do włosów, żelów do włosów, pianek do włosów, wosków 
do włosów, kremów do włosów, gumy do włosów, olejków 
do włosów, nabłyszczaczy do włosów, past do włosów, 
preparatów do rozjaśniania włosów, sprayów do włosów, 
wody utlenionej do włosów, preparatów do regeneracji i re-
witalizacji włosów, serum, maseczek, balsamów i odżywek 
do włosów, szamponów, preparatów do pielęgnacji i higieny 
ciała, mydeł, kosmetyków, perfum, wód toaletowych, wyro-
bów perfumeryjnych, olejków eterycznych, preparatów lecz-
niczych do włosów, ozdób do włosów, opasek do włosów, 
przyborów i akcesoriów kosmetycznych oraz fryzjerskich 
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowa-
nie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprze-
daży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów, 
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu fryzjerstwa, 
zdrowia, dietetyki, zdrowego żywienia, zdrowego trybu ży-
cia, pielęgnacji urody, zabiegów pielęgnacyjnych i upiększa-
jących oraz mody, 44 usługi w zakresie higieny i urody dla lu-
dzi i zwierząt, organizowanie i prowadzenie wyjazdów, obo-
zów i wczasów odchudzających, usługi doradztwa z zakresu 
zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody 
i mody, usługi rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, salony 
masażu, odnowy biologicznej i spa, sauny, solaria, aromate-
rapia, salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, pedicu-
re, tatuowanie, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, układanie 
kompozycji kwiatowych, usługi wizażu, doradztwo w zakre-
sie higieny i urody ludzi i zwierząt, usługi medyczne, usługi 
portalu internetowego poświęconego dietetyce, zdrowemu 
odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pielęgnacji urody, za-
biegom pielęgnacyjnym i upiększającym oraz modzie.

(210) 511699 (220) 2020 03 21
(731) TWAROWSKI MARCIN, TWAROWSKA KATARZYNA 

MARKA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Party Szop
(510), (511) 12 balony z helem, 25 stroje na maskaradę, 
kostiumy na halloween, odzież i nakrycia głowy, kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, cza-

peczki na przyjęcia [odzież], kapelusze, boa na szyję, alby, 
cylindry [kapelusze], kostiumy na bale maskowe i hallowe-
en, kostiumy, szlafroki, 28 serpentyny, wstęgi [akcesoria de-
koracyjne na przyjęcia], balony, maski kostiumowe, czapki 
karnawałowe, czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], 
piniaty, konfetti, trąbki papierowe, maski karnawałowe, maski 
na halloween, dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i sztuczne choinki, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i/lub hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: 
świeczki, balony z helem, aplikacje z papieru, chorągiewki 
papierowe, drukowane dyplomy [nagrody], drukowane 
etykietki papierowe, drukowane emblematy, drukowane 
karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektro-
nicznymi, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, 
drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały 
edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane 
nagrody, drukowane zaproszenia, drukowane zaproszenia 
kartonowe, drukowane zaproszenia papierowe, drukowane 
znaki papierowe zawierające numery stołów do stosowania 
podczas specjalnych wydarzeń, drukowane znaki papiero-
we zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych 
wydarzeń, dyplomy drukowane, etykietki na prezenty, hi-
storyjki obrazkowe, kartki do opakowań na prezenty, kartki 
okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia 
i podziękowania, kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki 
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, karton opakowa-
niowy, kartony na prezenty, książeczki do kolorowania, ksią-
żeczki urodzinowe, książki dla dzieci, papierowe dekoracyjne 
girlandy na przyjęcia, papierowe obrusy, papierowe ozdoby 
do ciast, papierowe parasolki do koktajli, papierowe serwetki 
do użytku domowego, serwetki jednorazowe, rozetki pa-
pierowe, tatuaże zmywalne, zaproszenia na przyjęcia, zesta-
wy do malowania dla dzieci, dekoracje do ciast wykonane 
z tworzyw sztucznych, dekoracje wiszące [ozdoby], dekora-
cje z tworzyw sztucznych do ciast, ozdoby do ciast z two-
rzyw sztucznych, ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucz-
nych, ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, litery [inne niż 
czcionki drukarskie i modelowe] wykonane głównie z two-
rzyw sztucznych, kubki papierowe, kubki plastikowe, pate-
ry, talerze (jednorazowe -), talerze jednorazowego użytku, 
talerze papierowe, tekstylia do dekoracji wnętrz, elementy 
wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracyjne tekstylne 
na stół, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, jednorazo-
we obrusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, obrusy 
tekstylne, serwetki tekstylne, materiał tekstylny do pakowa-
nia prezentów, ceraty [obrusy], chorągiewki z materiałów 
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, stroje na maskaradę, 
kostiumy na halloween, odzież nakrycia głowy, kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, cza-
peczki na przyjęcia [odzież], kapelusze, boa na szyję, alby 
czapeczki na przyjęcia [odzież], cylindry [kapelusze], kostiu-
my na bale maskowe i halloween, kostiumy, szlafroki, peru-
ki, sztuczne włosy, sztuczne brody, sztuczne wąsy, girlandy 
sztuczne, kokardy, rozety, rozetki z materiałów tekstylnych, 
kokardy papierowe [pasmanteria], frędzle, serpentyny, wstę-
gi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], balony, maski kostiu-
mowe, czapki karnawałowe, czapeczki papierowe [akcesoria 
na przyjęcia], kapelusze na przyjęcia z tworzyw sztucznych, 
piniaty, konfetti, trąbki papierowe, maski karnawałowe, ma-
ski kostiumowe, maski na halloween, dekoracje świąteczne, 
akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artyku-
łów odzieżowych, 41 usługi dekorowania balonami, wypoży-
czanie kostiumów [teatralnych lub na maskaradę], rozrywka 
w postaci występów na żywo i występów osób przebranych 
w kostiumy, organizacja imprez rozrywkowych, informacja 
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o imprezach rozrywkowych, obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, pokazy 
[szkolenia] technik malowania i dekoracji.

(210) 511720 (220) 2020 03 20
(731) LOCKBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCK BOX SELF STORAGE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości i majątku, wyna-
jem budynków, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 
wynajem powierzchni biurowej, dzierżawa i wynajem po-
mieszczeń handlowych, wynajem biur do coworkingu, or-
ganizowanie najmu nieruchomości na wynajem, wynajem 
lokali na cele biurowe, 39 wynajem magazynów., wynajem 
segmentów magazynowych, wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, 
udostępnianie miejsc do przechowywania rzeczy dla osób 
trzecich [self-storage], wynajem miejsc magazynowych, 
wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem obiektów 
i urządzeń magazynowych, wynajmowanie miejsc do ma-
gazynowania.

(210) 511722 (220) 2020 03 20
(731) MALVOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MALVOLIA
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksu-
alne, żele do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania 
stosunków seksualnych, 10 urządzenia, przyrządy i artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze 
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia związane 
z aktywnością seksualną, akcesoria wspomagające współży-
cie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, 
artykuły związane z aktywnością seksualną, gadżety ero-
tyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotycz-
ne dla dorosłych, kulki dopochwowe, będące akcesoriami 
erotycznymi dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, 18 paski skórzane (inne niż odzież), 
sznury skórzane, skórzane smycze, 35 usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w związku z akcesoriami sek-
sualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosme-
tycznych.

(210) 511723 (220) 2020 03 20
(731) MALVOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALVOLIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksu-
alne, żele do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania 
stosunków seksualnych, 10 urządzenia, przyrządy i artyku-
ły związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze 
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia związane 
z aktywnością seksualną, akcesoria wspomagające współży-
cie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, 
artykuły związane z aktywnością seksualną, gadżety ero-
tyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotycz-
ne dla dorosłych, kulki dopochwowe, będące akcesoriami 
erotycznymi dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, 18 paski skórzane (inne niż odzież), 
sznury skórzane, skórzane smycze, 35 usługi sprzedaży hur-
towej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w związku z akcesoriami sek-
sualnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami seksualnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosme-
tycznych.

(210) 511749 (220) 2020 03 20
(731) CREOCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kielce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) creo concept PERFECT WALL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08
(510), (511) 6 profile aluminiowe, aluminiowe profile 
do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyj-
nych, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprze-
tworzone, będące półproduktami, 19 okna szklane, szklane 
ściany, cegły szklane, szklane ekrany, panele szklane, płytki 
szklane, szklane dachy, płyty ze szkła, szklane materiały bu-
dowlane, elementy konstrukcyjne ze szkła, materiały bu-
dowlane ze szkła, panele okładzinowe ze szkła, bloki szkla-
ne do budownictwa, elementy ze szkła do szklenia, szklane 
panele ścienne, elementy szklane do paneli budowlanych, 
granulat szklany do celów budowlanych, płytki szklane 
do pokrywania dachu, siatki szklane do celów budowlanych, 
szklane mozaiki do użytku w budownictwie, wodoodporne 
membrany bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, 
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, 37 usługi budowlane, usłu-
gi remontowe, montaż profili aluminiowych, montaż alumi-
niowoszklanych konstrukcji, usługi wyburzeniowe, budowa 
bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
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wa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie waka-
cyjne, budowa części budynków, budowa domów, budowa 
domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości 
mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, bu-
dowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, 
nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, 
remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie 
fundamentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usłu-
gi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi bu-
dowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie 
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w za-
kresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie 
stawiania budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące prze-
budowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, 
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakre-
sie budowy budynków, usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji 
budynków, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania 
mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków, wznosze-
nie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, za-
rządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, za-
rządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon-
struowania budynków, zarządzanie projektem budowy.

(210) 511765 (220) 2020 03 23
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUPREMIN COMFORT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 511766 (220) 2020 03 23
(731) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUPREMIN MAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 511772 (220) 2020 03 23
(731) VORTUNE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Vortune

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-

tom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in-
westycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, 
usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, 
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, 
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi do-
radcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo 
- ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, 
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych.

(210) 511773 (220) 2020 03 23
(731) VORTUNE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Vortune Equity

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
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pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in-
westycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, 
usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, 
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, 
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi do-
radcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo 
- ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, 
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych.

(210) 511774 (220) 2020 03 23
(731) VORTUNE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VORTUNE EQUITY
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-

nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in-
westycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, 
usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, 
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, 
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi do-
radcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo 
- ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, 
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych.

(210) 511778 (220) 2020 03 23
(731) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO- 

-PRODUKCYJNY KOBAX, Zebrzydowice
(540) (znak słowny)
(540) CALVARIANUM
(510), (511) 20 trumny, osprzęt niemetalowy do trumny, 
trumny z drewna, trumny z wikliny, trumny i urny pogrzebowe.

(210) 511781 (220) 2020 03 23
(731) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO- 

-PRODUKCYJNY KOBAX, Zebrzydowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALVARIANUM

(531) 25.01.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 trumny, osprzęt niemetalowy do trumny, 
trumny z drewna, trumny z wikliny, trumny i urny pogrzebowe.

(210) 511786 (220) 2020 03 23
(731) RUCIŃSKA DAGMARA, Michałowo
(540) (znak słowny)
(540) Ja, Nauczyciel’ka
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie trady-
cyjne, kształcenie z wykorzystaniem Internetu, tworzenie 
i opracowywanie e-materiałów pomocniczych niebędących 
podręcznikami i książkami z zakresu edukacji, doradztwo za-
wodowe w zakresie prowadzenia praktyk pedagogicznych 
i opiekuńczych, nauczanie indywidualne, pokazy praktyczne 



52 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2020

w zakresie kształcenia, kursy korespondencyjne, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie na-
uczania i wychowania przedszkolnego, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, usługi kształcenia ogólnego w za-
kresie szkoły podstawowej, usługi edukacyjne dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną, usługi edukacyjne 
świadczone dla osób wymagających specjalnej opieki, usłu-
gi kształcenia ogólnego dla branżowej oraz specjalnej szko-
ły przysposabiającej do pracy, usługi kształcenia ogólnego 
w zakresie szkoły policealnej, usługi szkoleniowe zapewnia-
ne przy pomocy symulatorów, usługi w zakresie oświaty i na-
uczania, usługi w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 
usługi w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością.

(210) 511789 (220) 2020 03 23
(731) MONEGUARD 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moneguard
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania 
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, informacja o działalności 
gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, rekla-
ma, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowlanych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
36 analizy finansowe, crowdfunding, doradztwo w sprawach 
finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in-
westycje kapitałowe, opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, organizacja zbiórek pieniężnych, organizo-
wanie finansowania projektów budowlanych, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi badań dotyczących finansów, 
usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, za-
rządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobro-

czynne, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, 
usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, usłu-
gi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, 
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi do-
radcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo- 
-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, 
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych.

(210) 511790 (220) 2020 03 23
(731) DINH XUAN HUNG, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, 
buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty 
na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, 
buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowa-
ne, buty turystyczne, buty wsuwane, buty z a kostkę, buty 
zimowe, chodaki drewniane w stylu japońskim, drewniaki 
i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze, kapcie, kapcie 
skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie dla 
kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle domowe, sandały, 
sandały damskie, sandały męskie, sandały w stylu japońskim, 
skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, teni-
sówki, półbuty, koturny, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, bandany na szyję, bermudy, bielizna damska, 
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjo-
nalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biu-
stonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, 
biustonosze sportowe, blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy 
polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, blu-
zy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki 
na głowę, chusty, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, 
długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie sza-
le damskie, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury, dżinsy, 
eleganckie spodnie, funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież wie-
czorowa, garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, gar-
nitury trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, 
golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze nieprzemakalne, 
halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki 
puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki skórzane, kamizelki 
z polaru, kąpielówki, komplety koszulek i spodenek, komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, komplety skórzane, kostiumy, 
kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiu-
my kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, 
koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do gar-
niturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule spor-
towe pochłaniające wilgoć, koszule nocne, koszule sztrukso-
we, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, 
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez 
rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu ra-
shguard, kożuchy, krawaty, krótkie kurtki ciepłe, krótkie luźne 
kurtki do pasa, krótkie spodnie, krótkie płaszcze, kurtki, kurtki 
bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwu-
stronne, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież 
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sportowa, kurtki pikowane, kurtki pilotki, kurtki puchowe, 
kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, 
letnie sukienki, majtki, majtki damskie, marynarki od garnitu-
rów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi, ocieplane ka-
mizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska, 
odzież sportowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież 
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
odzież ze skóry, paski, pidżamy, płaszcze damskie, podko-
szulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze, półgolfy, 
rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rę-
kawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki 
antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skar-
pety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki, spodnie 
[nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane, spodnie 
sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez rękawów, 
swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, 
swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy 
szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki 
bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, 
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki 
przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, 
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety, 
nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia 
głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i prze-
prowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, orga-
nizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, orga-
nizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych 
i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych on-line, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybu-
cja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych 
i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, bro-
szur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet.

(210) 511801 (220) 2020 03 23
(731) PAJĄK KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO- 

-PRODUKCYJNY KOBAX, Zebrzydowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALVARIANUM eu

(531) 25.01.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 trumny, osprzęt niemetalowy do trumny, 
trumny z drewna, trumny z wikliny, trumny i urny pogrzebowe.

(210) 511806 (220) 2020 03 24
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)

(540) ALLEGRO SMARTBOX
(510), (511) 6 skrzynki na listy oraz paczki metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych, paczek oraz towarów, konte-
nery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych i paczek oraz towarów, 7 urzą-
dzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania 
paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń, 
9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania 
sklepów on-line, oprogramowanie komputerowe używane 
w transporcie i dostawie towarów, aplikacje mobilne używa-
ne w transporcie i dostawie towarów, automatyczne urzą-
dzenia elektroniczne służące do przyjmowania, sortowania, 
czasowego przechowywania, nadawania i wydawania pa-
czek, listów, przesyłek, towarów, terminale służące do nada-
wania, przechowywania, odbioru i przesyłania listów, paczek, 
przesyłek, towarów, urządzenia i programy komputerowe 
do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za po-
średnictwem sms lub Internetu, programy komputerowe 
do obsługi płatności, bankomaty, wpłatomaty, 35 obsługa 
rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji 
handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży 
i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej  
on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w za-
kresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, 
usługi porównywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny 
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą 
której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w to-
wary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować 
zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i doko-
nywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do li-
cytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym związane, 
usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, usłu-
gi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi wynaj-
mowania powierzchni na cele reklamowe, usługi publiko-
wania tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
reklamowej, reklama zewnętrzna, usługi agencji reklamo-
wych, badanie rynku, badania ankietowe, organizowanie 
wystaw w celach reklamowych lub handlowych, promocja 
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
36 usługi finansowe, usługi operacji finansowych, usługi 
agencji kredytowych, usługi w zakresie depozytów przed-
miotów wartościowych, usługi w zakresie inwestycji kapi-
tałowych, usługi kas oszczędnościowych, usługi w zakresie 
kredytów, maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie operacji 
walutowych, usługi w zakresie transakcji finansowych rów-
nież za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie transak-
cji finansowych dokonywanych elektronicznie, usługi w za-
kresie operacji finansowych dokonywanych elektronicznie, 
usługi w zakresie operacji finansowych dokonywanych 
za pośrednictwem SMS lub e-mail, usługi ubezpieczeniowe, 
usługi w zakresie wymiany walut, usługi w zakresie płatności 
elektronicznych, usługi w zakresie informacji finansowych, 
usługi w zakresie elektronicznych inwestycji kapitałowych, 
39 transport, dostarczanie poczty i usługi kurierskie, pako-
wanie i składowanie towarów, usługi w zakresie transportu, 
pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek, listów, 
paczek oraz towarów do automatycznych urządzeń pocz-
towych, usługi kurierskie, usługi pocztowe, dostarczanie 
przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu 
towarów oraz o transporcie towarów, usługi w zakresie sa-
moobsługowego odbioru korespondencji, w tym: przesyłek 
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nierejestrowanych, przesyłek poleconych oraz paczek, usługi 
monitorowania przesyłania i dostarczania korespondencji, 
usługi zarządzania procesem przesyłania i dostarczania ko-
respondencji, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostęp-
nianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu interne-
towego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, 
informatycznych systemów marketingowych dostępnych 
przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w za-
kresie obsługiwania sklepów on-line, oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) w zakresie transportu i dostawy towarów usłu-
gi tworzenia i archiwizacji baz danych, usługi tworzenia kopii 
zapasowych, usługi formatowania danych, usługi przetwa-
rzania i kopiowania danych oraz dokumentów, zapisywanie 
danych na nośnikach.

(210) 511808 (220) 2020 03 24
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) PULSEPT
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych na bazie aktywnego tlenu, utlenia-
cze na bazie aktywnego tlenu, wybielacze do celów prze-
mysłowych na bazie aktywnego tlenu, nadtlenek wodoru, 
3 środki na bazie aktywnego tlenu przeznaczone do użytku 
domowego, środki na bazie aktywnego tlenu wybielające, 
stosowane w praniu, sanitarne, przeznaczone do czyszcze-
nia i dezynfekcji, środki na bazie aktywnego tlenu przezna-
czone do celów kosmetycznych, środki na bazie aktywnego 
tlenu przeznaczone do pielęgnacji włosów i czyszczenia zę-
bów, protez zębowych, preparaty do udrażniania rur na ba-
zie aktywnego tlenu, 5 produkty farmaceutyczne i wetery-
naryjne na bazie aktywnego tlenu, preparaty chemiczne 
do celów medycznych na bazie aktywnego tlenu, środki 
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające i de-
zynfekujące, materiały dentystyczne na bazie aktywnego 
tlenu, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni 
na bazie aktywnego tlenu, 35 sprzedaż detaliczna środków 
na bazie aktywnego tlenu do celów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, sprzedaż preparatów, środków chemicznych do użytku 
przemysłowego i domowego na bazie aktywnego tlenu, 
usługi marketingowe, publikowanie tekstów reklamowych, 
sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowy-
wanie reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, 
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem 
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja 
sprzedaży produktów, preparatów, środków chemicznych 
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach 
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa 
z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

(210) 511812 (220) 2020 03 24
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONTADORE

(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, batony czekoladowe, ciastka, sło-
dycze.

(210) 511817 (220) 2020 03 24
(731) WONDER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 29.01.01, 26.04.04, 26.05.08
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o konsumen-
tach, produktów z kategorii mebli i wyposażenia wnętrz (bez 
uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi 
takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, za po-
mocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komu-
nikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja 
stron internetowych, marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, 39 magazynowanie, dostarczanie towarów, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
transport mebli, 42 dekoracja wnętrz, tworzenie platform 
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie 
oprogramowania komputerowego, tworzenie i projekto-
wanie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne] hosting stron 
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania witryn 
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, 45 licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], udziela-
nie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramo-
wania, wynajem nazw domen internetowych.

(210) 511866 (220) 2020 03 23
(731) JARECKI BARTOSZ ZBIGNIEW, Ustrzyki Dolne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alega health & beauty

(531) 29.01.12, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.01, 05.05.21, 05.03.06
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
personalnego, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie usług w ce-
lach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publi-
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, artyku-
łów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, sprzedaż 
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za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higie-
nicznych, perfum, chemii gospodarczej, usługi dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi 
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej handlowej, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz da-
nych, sortowanie danych w bazach danych, reklama za po-

średnictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publicz-
ne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie 
nośników reklamowych, reklama telewizyjna, kreowanie wi-
zerunku, wystawy handlowe, organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 511516, 511808

2 508627

3 469618, 507198, 509457, 509505, 509520, 510593, 510783, 510956, 511016, 511421, 511423, 511430, 511432, 
511527, 511808

4 510837, 510842

5 507198, 509417, 509429, 509445, 509505, 509520, 510466, 510592, 510754, 510783, 511421, 511423, 511430, 
511432, 511516, 511722, 511723, 511765, 511766, 511808

6 510706, 511749, 511806

7 510836, 510968, 511806

8 509395

9 491592, 498997, 507931, 508368, 508627, 509430, 509433, 509453, 509947, 510462, 510506, 510779, 510780, 
510832, 510836, 510885, 510888, 510957, 510968, 511806

10 509457, 510592, 510836, 511722, 511723

11 499239, 510257, 510699, 510706, 510814

12 509972, 510957, 510968, 511699

16 508627, 510506, 510958, 510959

17 510958, 510959

18 511722, 511723

19 510706, 511749

20 510706, 511778, 511781, 511801

21 509457, 510699

22 510836

25 491592, 508024, 509358, 510461, 510717, 510833, 510836, 510968, 511437, 511699, 511790

27 510467

28 510717, 510836, 510980, 510982, 510983, 510989, 510990, 511699

29 502062, 503133, 508442, 509779, 509897, 509898, 511448

30 502062, 503133, 507969, 507972, 508442, 510471, 510754, 510773, 511448, 511812

31 508004, 511516

32 508382, 509369, 509417, 509472, 509581, 510447, 510614, 510754, 510818

33 504648, 504650, 509472, 510447, 510449, 510853, 510861

35 491592, 492114, 492115, 496553, 496560, 507198, 507629, 507931, 508001, 508002, 508005, 508368, 508382, 
508442, 508627, 508957, 509417, 509505, 509520, 509897, 509898, 510447, 510462, 510506, 510624, 510706, 
510755, 510758, 510759, 510761, 510779, 510780, 510792, 510833, 510957, 510958, 510959, 510968, 511437, 
511439, 511446, 511527, 511699, 511722, 511723, 511772, 511773, 511774, 511789, 511790, 511806, 511808, 
511817, 511866

36 508382, 508957, 509934, 510792, 510885, 510888, 510957, 510968, 511720, 511772, 511773, 511774, 511789, 
511806

37 492114, 492115, 496553, 496560, 508368, 508627, 510515, 510516, 510706, 510957, 510968, 511749

38 491592, 507931, 510755, 510758, 510759, 510761, 510779, 510780

39 508382, 510765, 510766, 510896, 510957, 510968, 511496, 511720, 511806, 511817

40 510516, 510706
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1 2

41 491592, 502796, 507931, 508001, 508002, 508005, 508442, 508627, 508957, 509066, 509702, 509931, 510461, 
510506, 510624, 510705, 510717, 510755, 510758, 510759, 510761, 510779, 510780, 510818, 510896, 510956, 
511016, 511527, 511699, 511786

42 496553, 496560, 507931, 508368, 508382, 508627, 509430, 509433, 509453, 509947, 510461, 510462, 510515, 
510595, 510624, 510706, 510755, 510758, 510759, 510761, 510779, 510780, 510832, 510885, 510888, 510958, 
510959, 511806, 511817

43 502062, 508001, 508002, 508005, 508382, 509461, 509526, 510447, 510652, 510767, 510973, 511448

44 502796, 509453, 509457, 510652, 510840, 510882, 510889, 510899, 510900, 510956, 511016, 511527

45 509066, 509430, 509433, 511817



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

1927 PIEKARNIA CUKIERNIA 1927 GRZYBKI  
H. Cichowski CHLEB TURECKI żytni  
z suszonymi owocami z orzechami włoskimi,  
bez drożdży PRODUKOWANY W WARSZAWIE  
Tradycja zobowiązuje Wszystko zaczęło się  
w 1927 roku, kiedy Henryk Cichowski otrzymał  
dyplom czeladnika w zawodzie piekarza.  
Od tego momentu życie jego i ukochanej  
żony Tosi zostało na stałe związane  
z produkcją pieczywa. W 1986 roku tradycje  
rodzinne przejęły dzieci: Andrzej i Krzysztof  
Cichowscy oraz Elżbieta Fedorowicz.  
Wszyscy posiadają mistrzowskie uprawnienia  
w zawodzie piekarza. Ale na tym nie koniec.  
Obecnie w piekarni pracuje już trzecie  
pokolenie, wnuczki i wnukowie Henryka i Tosi. 507969

50<60<70 510755

ADRIMAX 509445

AGRAVITA MICRO 511516

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA TYGRYSEK 510717

alega health & beauty 511866

ALLEATI HOLDING 510449

ALLEGRO SMARTBOX 511806

AMARA WSPIERAMY ZDROWIE  
ROZWIJAMY MOŻLIWOŚCI 509505

AMARA 509520

ANTON 509417

APIPAY 510885

apipay 510888

AQUANATURAL 508382

AQUINO więcej dla wygody 510257

Autogala CARE BY SWEDEN 510957

AZ Skin Science 510956

Babumi 509897

BATMUD 491592

BAZGRAKI 510989

BHP Irmirex 509066

BIA 510593

BOLESŁAW PRUS 510853

BÓJKA NA SŁÓWKA 510990

Brand Useful 510624

CABINEX PRODUCENT SZAF METALOWYCH 508368

CALVARIANUM eu 511801

CALVARIANUM 511778

CALVARIANUM 511781

Ci impet computers 510462

CIĆKIEWICZ CLINIC 509457

CLARA Wkład do zniczy parafinowy 510842

Color Art Desirée 511527

COROTOL STRONG 511423

COSMOS GreekFood & Coffee 502062

creo concept PERFECT WALL 511749

Crowdway 510792

Cygnus Thracian Wine ORPHEUS Lyra 504650

CZECZOTKA 508002

DEZIN 511421

DIETY OD BROKUŁA 509461

DISCO POLO 509472

Doogy 508004

DUTOMIC 510466

ecolam 510814

ekolabos 510595

EMALiA OLKUSZ 510699

endorfina PLATINIUM gym & fitness 509702

Fle i60.pl 510759

Flexi.pl 510758

Go Bet 510705

happy coffee 503133

HAWEŁKA - CZECZOTKA 508005

HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 508001

HOTEL APART 510767

iCONSTRUCTIVE 510515

inliner 510958

inliner 510959

INT4 IFTT 509433

INT4 509430

It Is Hard 509358

Ja, Nauczyciel’ka 511786

JAPONSKIENOZE.PL 509395

K2 STERIL MAX 511432

KALTCHEV CONSTRUCTION 496560

karko.pl 511437

Kinesiotaping w kremie 469618

KLUCZ-SERWIS 510516

Laufenn Z FIT EQ 509972

LightDiet.pl 510652

LOCK BOX SELF STORAGE 511720

M E D ESTETYKA 510882

M E D ESTETYKA 510889

M E D ESTETYKA 510899

M E D ESTETYKA 510900

M MainBox 498997
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Madame Mniam Mniam 510471

MAGIC FRUIT DRINK 510614

MALVOLIA 511722

MALVOLIA 511723

MEBLOPOL poznaj świat mebli 511446

MEDICANA 502796

MEMOCIT 509429

merkator 508627

mEryk 509453

Miody Domańskich 508442

MISIEWICZÓWKA 510447

Moneguard 511789

MONTADORE 511812

Motyw 507931

MUZEUM SZCZĘŚCIA 509931

newtek 510836

O 499239

ORIGINAL RECIPE 1997 BELFAST  
Strong irish stout! MANUFAKTURA PIWNA  
PRZEDSTAWIA irish stout  
BROWARU JABŁONOWO 509369

ORPHEUS 504648

OSZCZĘDZAJ WODĘ, PIJ PIWO! 509581

Ośrodek wypoczynkowy IGOR 509526

Party Szop 511699

PEAK RIDE 511496

PFN Nieruchomości 496553

PLISART 510706

Polisaportal 509934

POŁANIECKI 510861

POTWORY GŁODOMORY 510983

Premium PLUS 508957

PREMIUM ROSA 510754

PRF SYNERGY 510592

PROJEKT SPORT 510896

PRYZMAT Wkład do zniczy premium 510837

PULSEPT 511808

PYSZAKI 509779

Quantum mineral’s 507198

REBORN WEAR 510833

RED WOLVES 510818

RK NIEDZIAŁEK 510968

S Sielskie sioło 510973

SCA!NDAL 508024

Serenada 509898

SHIRÄZ 100% POLYPROPYLENE VELOURS 510467

Skin NAVIGATOR 511016

SUPREMIN COMFORT 511765

SUPREMIN MAX 511766

Szadź 510780

szpot 492115

TADANI 509947

the code 510461

Tradycja zobowiązuje 1927 PIEKARNIA  
CUKIERNIA 1927 GRZYBKI H. Cichowski  
CHLEB TURECKI żytni z suszonymi owocami  
z orzechami włoskimi, bez drożdży  
PRODUKOWANY W WARSZAWIE 507972

tstronic 510832

TWIGGY BUTIK 511439

Twój wiek jest atutem 510761

Usta usta 510779

V Vortune Equity 511773

V Vortune 511772

VIREX 511430

VORTUNE EQUITY 511774

W WIPASZ Zielone Fermy 510840

Wegałki 510773

www.szpot.pl 492114

ZROZUM 510506

ZWIERZAKI BYSTRZAKI 510980

ŻABKA, MAŁE WIELKIE CHWILE 507629

ŻABY CZY KRABY 510982



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.

1342326 DILIS (2020 02 24)
CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12 3

1408938 (2019 11 19)
CFE: 01.15.15, 02.09.04, 26.13.25 5,

1468890 BOOX (2020 01 10)
CFE: 27.05.01 9

1526113 iv (2020 01 09, 2019 08 13)
CFE: 27.05.01 12

1526142 DOREANSE (2019 12 18, 2019 11 20)
CFE: 27.05.01 18, 25

1526217 MATIA BAZAR (2019 10 28) 9, 16, 41
1526221 SANTENERGY (2020 02 27, 2020 02 13) 1
1526256 (2020 01 17)

CFE: 26.01.06, 26.04.04 41
1526293 (2020 03 19)

CFE: 28.03.00 9
1526361 MAXTOP (2020 03 20) 9
1526362 MP CONCEPTS (2020 03 23)

CFE: 26.04.04, 27.05.09 11, 12
1526405 GINGER QUEEN (2019 11 13, 2019 10 25)

CFE: 24.09.01, 26.04.05, 27.05.09 32
1526434 IQTOUCH (2020 03 23) 9
1526498 AVCROWNS (2020 03 25, 2019 11 05)

CFE: 24.01.13, 24.09.05, 26.04.06, 27.05.01 9
1526637 LUMIX (2020 02 06, 2019 11 13) 17
1526877 LV PONT 9 (2020 03 11, 2019 09 27) 18

1526880 WTJX (2020 04 02)
CFE: 01.03.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13 12

1526920 A AlisAsilA (2020 01 15, 2019 07 16)
CFE: 02.09.14, 27.05.10 14, 35

1526930 (2020 02 12)
CFE: 26.11.01 7

1526950 (2020 02 24)
CFE: 28.05.00 5, 35

1527024 B (2020 02 25, 2019 08 30)
CFE: 27.05.21 14, 35, 42

1527025 BUCHERER 1888 (2020 02 25, 
2019 08 30)

14, 35, 42

1527082 CZC (2019 10 17, 2019 09 23) 1, 7
1527120 HARDEN PLUS (2019 12 13) 7, 8, 9
1527140 LUXURIANCE (2020 03 11) 11
1527155 LUSCIOUS BREEZE (2020 02 10, 

2019 08 13)
3

1527167 OXGARD (2020 03 04)
CFE: 24.01.15, 29.01.12 6, 7, 9

1527279 Mint Chocs (2020 02 05, 2020 01 24)
CFE: 27.05.02, 29.01.14 30

1527306 Nexsphere (2020 03 18, 2019 12 05)
CFE: 01.15.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13 5

1527330 BEACH EDITION (2020 03 11, 
2019 10 09)

3

1527348 BOREALIS (2020 02 25, 2019 08 27) 3



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1526221, 1527082 

3  1342326, 1527155, 1527330, 1527348 

5  1408938, 1526950, 1527306 

6  1527167 

7  1526930, 1527082, 1527120, 1527167 

8  1527120 

9  1468890, 1526217, 1526293, 1526361, 1526434, 1526498, 1527120,
 1527167 

11  1526362, 1527140 

12  1526113, 1526362, 1526880 

14  1526920, 1527024, 1527025 

16  1526217 

17  1526637 

18  1526142, 1526877 

25  1526142 

30  1527279 

32  1526405 

35  1526920, 1526950, 1527024, 1527025 

41  1526217, 1526256 

42  1527024, 1527025



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.

503969 Kik Textilien und Non-Food GmbH
2020 02 04 35

505144 SFERA JOVEN, S.A.
2020 02 10 35, 36, 37, 41

503669 GRUPA EPIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 02 12 5, 35, 41, 44

505528 medi GmbH & Co. KG
2020 02 18 10, 25

500038 Eletta Flow AB
2020 03 02 7, 9, 35

505985 Citizen Watch Company of America, Inc. 
(spółka działająca pod nazwą Bulova)
2020 03 07 3, 5, 35, 44

506928 Lorenz Snack-World Holding GmbH
2020 04 07 30

507940 Fagerhults Belysning AB
2020 04 08 11

495813 GPR CORNER-GREEN PROPERTY 
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2020 04 22 35, 36, 37, 41

495813 GREEN PROPERTY GROUP SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2020 04 22 35, 36, 37, 41

495813 GREEN PROPERTY GROUP SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
2020 04 22 35, 36, 37, 41



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.

1503528 MADAUS GMBH
2020 04 03 3, 5, 44



S P R O S T O W A N I A

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

13/2020 47

Z.510555

(540) HOTEL BORUTA

(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13

(540) HOTEL BORUTA

(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.12

Z.510559

(540) HOSTEL NH

(531) 27.05.01, 29.01.13

(540) HOSTEL NH

(531) 27.05.01, 29.01.12

Z.510567

(540) HOTEL FELIX

(531) 01.01.03, 27.05.01

(540) HOTEL FELIX

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
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