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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 25 maja 2020 r. Nr ZT21

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) 484898 (220) 2018 03 30
(731) WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA 

I HORTITERAPII, Mrągowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woda tlenowa polska MNP

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, pre-
paraty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne, 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów 
i inne preparaty weterynaryjne, 32 preparaty do produk-
cji napojów, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, 
39 pakowanie i składowanie towarów, dystrybucja za po-
mocą rurociągów i innych urządzeń, wynajmowanie, wypo-
życzanie i leasing w zakresie usług i dystrybucji wymienio-
nych w tej klasie usług, doradztwo i informacje w zakresie 
w/w usług.

(210) 485977 (220) 2018 05 16
(731) BRUŹ FILIP, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MIO PIANO
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem imprez 
rozrywkowych, planowanie przyjęć, planowanie specjal-
nych imprez, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 
organizacja i prowadzenie balów, 43 usługi restauracji, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal 
konferencyjnych, organizacja wesel, chrzcin, komunii, 
imprezy firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów), do-
radztwo kulinarne, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, organizacja przyjęć weselnych, 
organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, 
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, usługi w zakresie 
bankietów, wynajem pomieszczeń na uroczystości towa-
rzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, organi-
zowanie imprez okolicznościowych.

(210) 487688 (220) 2018 06 29
(731) WAWRZYNIAK RYSZARD STUDIO URODY STYL, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tarasy café & restaurant

(531) 27.05.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.22, 
29.01.13

(510), (511) 43 usługi w zakresie kawiarni, restauracji, usłu-
gi w zakresie barów szybkiej obsługi, pubów, usługi w za-
kresie przygotowywania potraw na zamówienie i ich do-
stawa -catering.

(210) 495845 (220) 2019 02 12
(731) NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA 

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

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 bilety, bilety pasażerskie, 39 transport pasa-
żerski, 43 rezerwacje hotelowe, usługi hotelowe.

(210) 495847 (220) 2019 02 12
(731) NECKERMANN POLSKA BIURO PODRÓŻY SPÓŁKA 

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

(531) 18.05.01, 18.05.05, 27.05.01
(510), (511) 16 bilety, bilety pasażerskie, 39 transport pasa-
żerski, 43 rezerwacje hotelowe, usługi hotelowe.
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(210) 499926 (220) 2019 05 17
 (310) 88199341 (320) 2018 11 19 (330) US
(731) NJOY, LLC (a limited liability company organized 

under the laws of Delaware), Nowy York, US
(540) (znak słowny)
(540) MAKE SMOKING HISTORY
(510), (511) 34 aromaty chemiczne w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
płyn do papierosów elektronicznych! [e-liquid] składający się 
z aromatów w postaci płynnej, innych niż olejki eteryczne, 
stosowany do uzupełniania elektronicznych wkładów papie-
rosowych, papierosy elektryczne, papierosy elektroniczne, 
jednorazowe i wielokrotnego użytku wkłady sprzedawane 
poddawane waporyzacji ciekłym roztworem na bazie niko-
tyny do użytku w przenośnych waporyzatorach uzupełnia-
nych, wielokrotnie zasilanych baterią w charakterze papiero-
sów elektronicznych i fajek waporyzatorowych.

(210) 501209 (220) 2019 06 16
(731) OGÓLNOPOLSKA GRUPA SZKOLENIOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier
(510), (511) 41 edukacja rozrywka, sport, nauczanie i szko-
lenia, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia 
przemysłowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia komputerowe, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, szkolenia 
dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów szkolenia zawodo-
wego, zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, szkole-
nia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, usługi w zakresie szkolenia zawo-
dowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi 
szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi w zakresie szkolenia 
nauczycieli, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu 
detalicznego, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pra-
codawcami i pracownikami, edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, nauczanie i szkolenia w dzie-
dzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, usługi 
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i perso-
nelu, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, szkolenie w zakresie 
żywienia [nie medyczne], organizowanie szkoleń w dziedzi-
nie opieki zdrowotnej i żywienia, konferencje (organizowanie 
i prowadzenie -).

(210) 501302 (220) 2019 06 18
(731) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

(540) (znak słowny)
(540) ARS QULINARIA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, wędliny, ekstrakty mięsne, 35 usługi marketingu, usługi 
reklamowe, przygotowywanie materiałów reklamowych, 
produkcja filmów reklamowych, wynajem powierzchni rekla-
mowych, zakup powierzchni reklamowych, mediów, 41 orga-
nizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, se-
minariów, kongresów, sympozjów w dziedzinie gastronomii.

(210) 502951 (220) 2019 07 31
(731) ŚWIECZKOWSKA BOŻENA ACTIVE LINE, Ośno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infraline

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 11 sauny, sauny na podczerwień, sauny parowe, 
kąpieliska wyposażone w parnie, kabiny przenośne do łaźni 
tureckich, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do saun, 
fontanny, inhalatory (sauny), kabiny natryskowe, natryski, 
prysznice, nawilżacze do centralnego ogrzewania, instala-
cje i urządzenia do odświeżania, urządzenia do opalania, 
instalacje do ogrzewania wodnego, osprzęt do wanien, 
aparatura do podgrzewania wody, pompy cieplne, aparatu-
ra do kąpieli w gorącym powietrzu, lampy na promienie ul-
trafioletowe, aparatura do suszenia, wanny do nasiadówek, 
wanny z wirowym ruchem wody, urządzenia do tworzenia 
wirów w wodzie, wyciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła, 
piece jako urządzenia grzewcze, wyposażenie do saun, 
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
obejmujących: sauny, sauny na podczerwień, sauny parowe, 
kąpieliska wyposażone w parnie, kabiny przenośne do łaźni 
tureckich, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do saun, 
fontanny, inhalatory (sauny), kabiny natryskowe, natryski, 
prysznice, nawilżacze do centralnego ogrzewania, instala-
cje i urządzenia do odświeżania, urządzenia do opalania, 
instalacje do ogrzewania wodnego, osprzęt do wanien, 
aparatura do podgrzewania wody, pompy cieplne, aparatu-
ra do kąpieli w gorącym powietrzu, lampy na promienie ul-
trafioletowe, aparatura do suszenia, wanny do nasiadówek, 
wanny z wirowym ruchem wody, urządzenia do tworzenia 
wirów w wodzie, wyciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła, 
piece jako urządzenia grzewcze, wyposażenie do saun po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w skle-
pach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadze-
nie sprzedaży powyższych towarów także w ramach sklepu 
internetowego, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń 
reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego, 
fachowe doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej 
reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz 
osób trzecich, organizowanie i współudział w targach i wy-
stawach handlowych i reklamowych na rzecz osób trzecich, 
usługi internetowe związane z pośrednictwem handlowym 
w zakresie dostępu do informacji o oferowanych towa-
rach i świadczonych usługach poprzez skomputeryzowa-
ne przyjmowanie zamówień i zleceń w celu umożliwienia 
zainteresowanym osobom brania udziału w różnorodnych 
transakcjach handlowych.

(210) 503137 (220) 2019 08 05
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) NODISEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dezyn-
fekcyjne, odkażające, produkty weterynaryjne, dietetyczne 
środki medyczne, materiały opatrunkowe, żywność dla nie-
mowląt, środki nasenne, środki uspokajające.

(210) 503623 (220) 2019 08 19
(731) PRĘCIKOWSKI WITOLD PIOTR, Bukowiec
(540) (znak słowny)
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(540) apkdetect
(510), (511) 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa inter-
netowego, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
komputerowego w celu ochrony danych, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieauto-
ryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, monitorowanie systemów komputerowych do celów 
bezpieczeństwa, usługi programowania komputerowego 
w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usłu-
gi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa 
komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów.

(210) 503751 (220) 2019 08 23
(731) MĄSIOR ROBERT, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) AUTOFIKO
(510), (511) 7 myjnie samochodowe, 12 pojazdy i środki 
transportu, 17 węże hydrauliczne, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie części samochodowych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku 
z akcesoriami samochodowymi, 37 usługi myjni pojaz-
dów, udostępnianie samoobsługowej myjni pojazdów, 
naprawa ciężarówek, usługi w zakresie naprawy pojaz-
dów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], konserwa-
cja, serwis i naprawa pojazdów, serwisowanie (przegląd) 
silników pojazdów, serwisowanie pojazdów dostawczych, 
39 transport, transport drogowy, transport samochodami 
ciężarowymi, przewóz samochodami ciężarowymi, strze-
żony transport ciężarówkami, transport pasażerski, usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 
przewożenie i dostarczanie towarów, holowanie, holowa-
nie ciężarówek w nagłych wypadkach, holowanie i trans-
port samochodów w ramach usług pomocy drogowej, 
holowanie pojazdów drogowych, holowanie pojazdów 
w ramach usług pomocy drogowej, organizowanie po-
mocy drogowej, 42 kontrola techniczna pojazdów, testo-
wanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, kontro-
la pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu 
drogowego], kontrola lądowych pojazdów silnikowych 
[pod kątem zdatności do ruchu drogowego], kontrola po-
jazdów mechanicznych przed transportem [pod kątem 
bezpiecznego używania w ruchu drogowym].

(210) 503807 (220) 2019 08 26
(731) PAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary
(540) (znak słowny)
(540) Pakart
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy 
malarskie-maskujące, taśmy pakowe, folia stretch, worki 
na śmieci, taśmy ostrzegawcze, taśmy spinające z tworzyw 
sztucznych, 19 materiały budowlane niemetalowe.

(210) 505094 (220) 2019 10 02
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) tiamo ITaLY

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 9 etui do okularów, lornetki, lupy, lusterka 
optyczne, artykuły do wyrobu okularów, osłony obiektywów 
przeciwsłoneczne, osłony przeciwoślepieniowe, okulary 
przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, zestawy 
soczewek, soczewki korekcyjne, soczewki płaskie i korek-
cyjne przeciwsłoneczne ze szkła i tworzyw sztucznych, 
szkła okularowe przeciwsłoneczne, szkła kontaktowe, szkło 
optyczne.

(210) 506509 (220) 2019 11 06
(731) MIEJSKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY PODHALE 

NOWY TARG, Nowy Targ
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.10, 21.03.07, 24.01.05, 24.01.10, 24.01.13, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi 
sportowe.

(210) 506911 (220) 2019 11 19
(731) POLONYA KULTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polonya Kultur
(510), (511) 35  doradztwo biznesowe, 41 doradztwo edu-
kacyjne dla studentów, usługi edukacyjne, międzynarodowe 
pośrednictwo mıędzy studentami a uczelniami, 43 pośred-
nictwo w sprawie zakwaterowania dla studentów, 45  do-
radztwo w sprawie karty pobytu.

(210) 506912 (220) 2019 02 12
(731) The & Partners Group Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) M/SIX
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, badania i doradztwo w zakresie mediów, planowanie, 
kupowanie i negocjowanie powierzchni i czasu reklamowe-
go i medialnego, usługi dotyczące działalności gospodarczej 
oraz zarządzania działalnością gospodarczą, administrowa-
nie działalności gospodarczej, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w dziedzinie reklamy i biznesu, udostępnianie reklam 
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on-line na rzecz osób trzecich za pośrednictwem światowej 
komputerowej sieci informacyjnej, usługi w zakresie reklamy, 
produkcja materiałów reklamowych i reklam, usługi public 
relations, badania i analizy rynkowe, usługi badawcze i infor-
macyjne dotyczące działalności gospodarczej, reklamy i mar-
ketingu, analiza i kompilacja danych statystycznych, badania 
opinii publicznej, kompilacja reklam do wykorzystania jako 
strony internetowe w globalnej sieci komputerowej, świad-
czenie usług medialnych w dziedzinie reklamy i marketin-
gu, mianowicie planowanie i kupowanie czasu i przestrzeni 
w mediach do celów reklamy bezpośredniej, reklama cyfro-
wa i internetowa, zamieszczanie reklam w mediach, organi-
zowanie kampanii promocyjnych i związanych z nimi usług 
doradczych, przetwarzanie danych, analiza i badanie infor-
macji dotyczących opinii i zachowań konsumentów zgro-
madzonych w ramach badań rynku i badań reklamowych, 
udzielanie informacji, porad i konsultacji dotyczących wyżej 
wymienionych, świadczenie wyżej wymienionych usług  
on-line za pośrednictwem komputerowej bazy danych lub 
globalnej sieci komputerowej.

(210) 506990 (220) 2019 11 21
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) strEATzone
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi 
magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi 
restauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi przygotowywania dań gotowych do sprzedaży przez 
osoby trzecie.

(210) 506991 (220) 2019 11 21
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportu i dostawy żywności, usługi 
magazynowania żywności, 43 usługi gastronomiczne, usługi 
restauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi przygotowywania dań gotowych do sprzedaży przez 
osoby trzecie.

(210) 507776 (220) 2019 12 08
(731) N.D.SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) indian market

(531) 26.13.25, 26.01.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego lub handel hur-
towy w zakresie produktów spożywczych, usługi handlu 
detalicznego lub handel hurtowy w zakresie produktów ko-
smetycznych.

(210) 508170 (220) 2019 12 17
(731) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowny)
(540) HORSEMIX
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, dodatki mine-
ralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych 
i hodowlanych, premiksy dla zwierząt domowych i hodow-
lanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt.

(210) 508420 (220) 2019 12 23
(731) NOWAK JAKUB MACIEJ SHOPPERMAN, Nieledew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOPPERMAN

(531) 02.01.23, 02.01.30, 08.01.07, 08.07.17, 19.03.09, 27.05.01, 
29.01.15, 09.03.09, 09.03.02

(510), (511) 35 organizowanie zakupów zbiorowych, 39 do-
starczanie towarów na zamówienie.

(210) 508582 (220) 2019 12 30
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ORSALIT TABS
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów 
leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczni-
czych, preparaty z mikroelementami, węgiel aktywowany, 
preparaty adsorpcyjne na bazie węgla aktywowanego, żele 
lecznicze, leki wspierające, leki do celów medycznych, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty nawadniające, środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 508587 (220) 2019 12 30
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DICOBIOM
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów 
leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczni-
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czych, preparaty z mikroelementami, węgiel aktywowany, 
preparaty adsorpcyjne na bazie węgla aktywowanego, żele 
lecznicze, leki wspierające, leki do celów medycznych, pre-
paraty farmaceutyczne, preparaty nawadniające, środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 508617 (220) 2020 01 15
(731) STEKERT WALDEMAR ATLANTIS INVEST, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATLANTIS INVEST

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, 
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem 
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kre-
dytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi finansowania zakupu nieruchomości, zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zapewnie-
nie finansowania rozbudowy nieruchomości, ocena i wyce-
na nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki pod 
zastaw nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, organizowanie umów dzierżawy i najmu nie-
ruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nie-
ruchomości, wynajmowanie i sprzedaż nieruchomości.

(210) 508825 (220) 2020 01 09
(731) DWORCZYŃSKI MARCIN B2BIKE, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAVCA motorcyclist LIFESTYLE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 bagaże, 25 odzież.

(210) 508832 (220) 2020 01 09
(731) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No.1

(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.03
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty pi-
wowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do pro-
dukcji piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa.

(210) 509196 (220) 2020 01 20
(731) NIEMIEC ARKADIUSZ, Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANG

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 aparatura i instalacje chłodnicze, agregaty kli-
matyzacyjne, filtry do klimatyzacji, instalacja klimatyzacyjna 
do pojazdów. instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimaty-
zacyjne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyj-
ne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], instalacje 
chłodnicze do cieczy, urządzenia chłodzące, łazienkowe 
instalacje wodnokanalizacyjne, naczynia wzbiorcze do in-
stalacji centralnego ogrzewania, rury wodociągowe do in-
stalacji sanitarnych, umywalki [części instalacji sanitarnych], 
zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, za-
wory termostatyczne [części instalacji grzewczych], instala-
cje grzewcze, kanały dymowe do kotłów grzewczych, kotły 
grzewcze, piece [urządzenia grzewcze]. urządzenia zasilające 
kotły grzewcze, wężownice [części instalacji destylacyjnych, 
grzewczych lub chłodniczych], 19 kanały [dukty] niemeta-
lowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 37 in-
stalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, insta-
lowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa 
urządzeń zamrażalniczych, usługi elektryków, usługi hydrau-
liczne, montaż i naprawa instalacji grzewczych.

(210) 509522 (220) 2020 01 28
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

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

(210) 509575 (220) 2020 01 29
(731) PLASTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANDEKS
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(531) 27.05.01, 26.07.25, 29.01.12
(510), (511) 24 powlekane tekstylia, tkaniny powlekane, 
35 usługi sprzedaży: detalicznej, hurtowej, internetowej, ka-
talogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
następujących towarów: tkaniny powlekane, powlekane 
tekstylia.

(210) 509907 (220) 2020 02 11
(731) NATURHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Kibasit
(510), (511) 5 suplementy diety, kapsułki ze składnikami mi-
neralnymi.

(210) 510040 (220) 2020 02 10
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SGB Pay MOBILNE PRZYSPIESZENIE BANKI 

SPÓŁDZIELCZE SGB

(531) 16.01.04, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie na urzą-
dzenia mobilne, mobilne aplikacje, oprogramowanie dla 
bankowości, oprogramowanie komputerowe do komunika-
cji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat 
rachunków bankowych i przeprowadzania operacji banko-
wych, oprogramowanie do wykonywania płatności, opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, 36 usługi finanso-
we, usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, 
usługi finansowe świadczone poprzez telefon lub smartfon 
i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, usługi płatności bezdotykowych, obsługa płatności, 
przetwarzanie płatności.

(210) 510042 (220) 2020 02 10
(731) SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MOBILNE PRZYSPIESZENIE
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie na urzą-
dzenia mobilne, mobilne aplikacje, oprogramowanie dla 
bankowości, oprogramowanie komputerowe do komunika-
cji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat 
rachunków bankowych i przeprowadzania operacji banko-
wych, oprogramowanie do wykonywania płatności, opro-
gramowanie do płatności elektronicznych, 36 usługi finanso-
we, usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, 
usługi finansowe świadczone poprzez telefon lub smartfon 
i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, usługi płatności bezdotykowych, obsługa płatności, 
przetwarzanie płatności.

(210) 510065 (220) 2020 02 11
(731) INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GigITup!

(531) 24.15.01, 24.15.15, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.13
(510), (511) 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomuni-
kacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem 
telefonów komórkowy, łączność poprzez terminale kompu-
terowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, 
nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elek-
troniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, 
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług zwią-
zanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, trans-
misja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, 
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów interneto-
wych on-line, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze 
[radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usłu-
gi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, 
usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i ob-
razów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmo-
wanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypoży-
czanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapew-
nianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(210) 510077 (220) 2020 02 11
(731) KUPIDURSKA ELIZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBIECY BIZNES ONLINE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substan-
cje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, 5 produkty farmaceutyczne, prepa-
raty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów 
medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowa-
ne do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność 
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dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalcza-
nia robactwa, fungicydy, herbicydy, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności gospodarczej, administrowanie w działalności 
gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, roz-
rywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medycz-
ne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody 
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnic-
twem i leśnictwem.

(210) 510088 (220) 2020 02 11
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLOVIR

(531) 19.13.21, 24.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(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) 510096 (220) 2020 02 11
(731) GENEJA MARTA WEARWOOL, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WEARWOOL
(510), (511) 25 czapki jako nakrycie głowy, kamizelki, odzież, 
szale, rękawiczki, skarpetki, szaliki, swetry, 40 obróbka wełny, 
szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie mody.

(210) 510097 (220) 2020 02 11
(731) GENEJA MARTA WEARWOOL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WW WEARWOOL

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 25 czapki jako nakrycie głowy, kamizelki, odzież, 
szale, rękawiczki, skarpetki, szaliki, swetry, 40 obróbka wełny, 
szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie mody.

(210) 510236 (220) 2020 02 18
(731) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BLIZNEX
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów 
kosmetycznych, żele kosmetyczne, żele ziołowe do celów 
kosmetycznych, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, 
emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy lecznicze.

(210) 510271 (220) 2020 02 17
(731) OPG ORANGE CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], finansowanie nieruchomo-
ści, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, ad-
ministrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomo-
ściami, organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie 
portfelem nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi 
zarządzania nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, inwe-
stowanie kapitału w nieruchomości, dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości han-
dlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], 
doradztwo w zakresie nieruchomości, pomoc w zakupie nie-
ruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], usługi 
w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości i ma-
jątku, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, usługi doradztwa in-
westycyjnego dotyczące nieruchomości, organizowanie naj-
mu nieruchomości za wynajem, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, administrowanie sprawami finan-
sowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi badawcze doty-
czące nabywania nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowa-
nia w nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomo-
ści komercyjnych, udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korpora-
cyjnych, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie nie-
ruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w mają-
tek nieruchomy, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nierucho-
mości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieru-
chomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków han-
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dlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicz-
nego, 37 budowanie nieruchomości, konserwacja nierucho-
mości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości [budownictwo], usługi doradcze dotyczące 
renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.

(210) 510298 (220) 2020 02 18
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rupurix
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

(210) 510299 (220) 2020 02 18
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Apo-Zolpin
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

(210) 510300 (220) 2020 02 18
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Apo-Flutam
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

(210) 510302 (220) 2020 02 18
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Apo-Doxan
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

(210) 510303 (220) 2020 02 18
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Apo-Fina
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

(210) 510304 (220) 2020 02 18
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Apo-Tamis
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

(210) 510340 (220) 2020 02 19
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroDysk
(510), (511) 5 leki, produkty farmaceutyczne.

(210) 510377 (220) 2020 02 19
(731) CHŁODNICKA ALEKSANDRA  

ALEBABECZKA - CHŁODNICKA ALEKSANDRA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AleBabeczka Cukiernia

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.15, 
08.01.16, 08.01.25, 24.03.01, 24.03.18, 24.03.19

(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, chleb, ciasta, ciast-
ka, czekoladowe wyroby cukiernicze, przekąski składające 
się głównie z wyrobów cukierniczych, wyroby cukiernicze 
z mąki, gotowe desery [wyroby cukiernicze], wyroby cukierni-
cze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze w polewie 
cukrowej, lody spożywcze, herbatniki, rurki waflowe [ciastka], 
ciasta, batoniki, czekoladki, wyroby cukiernicze, marcepan, 
gofry, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze, wyroby pie-
karnicze bezglutenowe, bułki, suchary, kanapki, biszkopty, 
bułeczki słodkie, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, 43 ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, serwowa-
nie jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
usługi kawiarni i restauracji, opracowywanie przepisów kuli-
narnych dla celów gastronomicznych dla własnych potrzeb, 
usługi gastronomiczne, przygotowywanie dań na zamówie-
nie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.

(210) 510429 (220) 2020 02 20
(731) JAKUBICZ MAŁGORZATA YOUR WAY, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Your Way Małgorzata Jakubicz

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradz-
two szkoleniowe i edukacyjne].

(210) 510444 (220) 2020 02 21
(731) AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No i ładnie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje 
do pobrania na smartfony, platformy oprogramowania kom-
puterowego, nagrane lub do pobrania, platformy oprogra-
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mowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 
programy komputerowe do pobrania, programy na smartfo-
ny, programy komputerowe nagrane, programy sterujące 
komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, mobilne aplikacje, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, 16 broszury, czasopisma [pe-
riodyki], gazety, periodyki [czasopisma], ulotki, katalogi, ma-
teriały drukowane, 20 bambus, biblioteczki [regały na książ-
ki], blaty stołowe, dekoracje wiszące [ozdoby], drzwi do me-
bli, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucz-
nych, dzwonki wiatrowe [dekoracja], garderoby, kanapo- 
-tapczany, kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki [meble], 
klamki do drzwi niemetalowe, kołatki do drzwi z materiałów 
niemetalowych, komody, konsole, kosze niemetalowe, kosze 
z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kozły [stojaki meblowe], 
kredensy, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra 
(srebrzone szkło), ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka 
dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, 
łóżka wodne nie do celów leczniczych, materace, maty 
do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, 
maty do spania, maty wyjmowane do zlewów, meble, meble 
biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, 
nadmuchiwane meble, nogi do mebli, obrazy (ramy do -), 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż po-
ściel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych inne 
niż pościel, opakowania drewniane do butelek, oprawy 
do szczotek, osłony do kominków (meble), osprzęt niemeta-
lowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt nie-
metalowy do mebli, ozdoby z tworzyw sztucznych do arty-
kułów spożywczych, panele drewniane do mebli, parawany 
[meble], plastry miodu [ramki], plecionki ze słomy z wyjąt-
kiem mat, podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, po-
duszki dmuchane do spania, do celów niemedycznych, po-
duszki dmuchane, do celów niemedycznych, poduszki 
utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapo-
biegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pako-
wania z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież [szafa], 
posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, półka na talerze, półki biblioteczne, półki 
do kartotek [meble], półki magazynowe, prowadnice do za-
słon, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, prze-
nośne biurka, przewijaki, pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji sto-
jącej, ramy obrazów [listwy do -], rolki do zasłon, rotang [trzci-
nopalma, ratan], siedzenia metalowe, skrzynie kratowe [opa-
kowania], skrzynki na zabawki, sploty słomiane, statuetki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, stojaki 
do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawia-
nia gazet, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki na czasopi-
sma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki [meble], stojaki 
na parasole, stojaki na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliczki 
na kolana, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome 
pod komputery, stoły, stopki do mebli, szafki do przechowy-
wania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafki 
ze schowkami, szafy wnękowe, szezlongi, szkło srebrzone 
[lustra], sznury do podwiązywania zasłon, tablice do zawie-
szania kluczy, taborety, taborety ze schodkiem [meble], tace 
niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, wachlarze nieelek-
tryczne, wezgłowia, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki 
na torby, niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, wolno-
stojące przepierzenia [meble], wózki meblowe, wykończe-
niowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby 
stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, 
zagłówki - poduszki dla niemowląt [podpórki], zagłówki [me-
ble], zagłówki dla niemowląt, zamknięcia do pojemników 

niemetalowe, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne 
z koralików, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, drob-
ne wyroby niemetalowe, meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i deko-
racje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips 
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 35 admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, agencje infor-
macji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi in-
formacyjne dla konsumentów, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, bezpośrednia reklama pocztowa, dekora-
cja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukie-
runkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowa-
nia, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organi-
zowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, projektowa-
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama  
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi komunikacji 
korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi public relations, 
usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi związane z listami prezentów, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy-
najmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materia-
łów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 dostarczanie progra-
mów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie 
loterii, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie filmów 
on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, 42 doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, dostarczanie informacji o technologii kom-
puterowej i programowaniu za pośrednictwem strony inter-
netowej, opracowywanie projektów technicznych, platfor-
ma jako usługa [PaaS], projektowanie dekoracji wnętrz, pro-
jektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projekto-
wanie urbanistyczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 



Nr  ZT21/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
tyczne], udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi 
architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne doty-
czące architektury, wzornictwo przemysłowe, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych.

(210) 510527 (220) 2020 02 23
(731) MUSLIJA-JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) pmuqueen
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, na-
uczanie w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, 
szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgnacji urody, 
prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w za-
kresie makijażu i makijażu permanentnego, prowadzenie 
kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgna-
cji ciała, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] z zakresu makijażu permanentnego, 
szkolenia, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie makijażu 
permanentnego, szkolenia w zakresie prowadzenia salonów 
kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, prowadzenie 
kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie microbla-
dingu brwi, kształtowania brwi, nitkowania brwi, farbowania 
brwi, tatuażu brwi, koloryzacji brwi, liftingu brwi, wykonywa-
nia henny i henny pudrowej na brwi, prowadzenie kursów, 
szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie stylizacji oprawy 
oka, 44 usługi salonów piękności, usługi salonów kosme-
tycznych, usługi doradztwa dotyczące makijażu i nakładania 
makijażu, usługi doradztwa dotyczące makijażu permanent-
nego, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu permanentnego, zabiegi kosmetyczne, udzielanie 
informacji związanych z usługami salonów piękności, udzie-
lanie informacji związanych z usługami w zakresie makijażu, 
udzielanie informacji związanych z usługami usługi w za-
kresie makijażu permanentnego, microblading brwi, usługi 
kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowa-
nia brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi 
liftingu brwi, usługi wykonywania henny i henny pudrowej 
na brwi, usługi stylizacji oprawy oka, usługi doradztwa do-
tyczące microbladingu brwi, kształtowania brwi, nitkowania 
brwi, farbowania brwi, tatuażu brwi, koloryzacji brwi, liftingu 
brwi, wykonywania henny i henny pudrowej na brwi, usługi 
doradztwa dotyczące stylizacji oprawy oka.

(210) 510528 (220) 2020 02 23
(731) MUSLIJA-JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) browqueen
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, na-
uczanie w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, 
szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgnacji urody, 
prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w za-
kresie makijażu i makijażu permanentnego, prowadzenie 
kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgna-
cji ciała, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] z zakresu makijażu permanentnego, 
szkolenia, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie makijażu 
permanentnego, szkolenia w zakresie prowadzenia salonów 
kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, prowadzenie 
kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie microbla-
dingu brwi, kształtowania brwi, nitkowania brwi, farbowania 

brwi, tatuażu brwi, koloryzacji brwi, liftingu brwi, wykonywa-
nia henny i henny pudrowej na brwi, prowadzenie kursów, 
szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie stylizacji oprawy 
oka, 44 usługi salonów piękności, usługi salonów kosme-
tycznych, usługi doradztwa dotyczące makijażu i nakładania 
makijażu, usługi doradztwa dotyczące makijażu permanent-
nego, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu permanentnego, zabiegi kosmetyczne, udzielanie 
informacji związanych z usługami salonów piękności, udzie-
lanie informacji związanych z usługami w zakresie makijażu, 
udzielanie informacji związanych z usługami usługi w za-
kresie makijażu permanentnego, microblading brwi, usługi 
kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowa-
nia brwi, usługi tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi 
liftingu brwi, usługi wykonywania henny i henny pudrowej 
na brwi, usługi stylizacji oprawy oka, usługi doradztwa do-
tyczące microbladingu brwi, kształtowania brwi, nitkowania 
brwi, farbowania brwi, tatuażu brwi, koloryzacji brwi, liftingu 
brwi, wykonywania henny i henny pudrowej na brwi, usługi 
doradztwa dotyczące stylizacji oprawy oka.

(210) 510535 (220) 2020 02 24
(731) GÓRALCZUK MICHAŁ FANTASIA, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELSATINO THE BRAND

(531) 29.01.11, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.03
(510), (511) 25 gorsety, kamizelki, koszule, kurtki, legginsy, 
obuwie damskie, odzież damska, okrycia wierzchnie [odzież], 
spódnice, swetry, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: 
gorsetów, kamizelek, koszul, kurtek, legginsów, obuwia dam-
skiego, odzieży damskiej, okryć wierzchnich [odzież], spód-
nic, swetrów.

(210) 510596 (220) 2020 02 25
(731) OBROK DAGMARA PREMIUM STUDIO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CHARLOTTA
(510), (511) 25 odzież, odzież ślubna, odzież galowa, odzież 
wieczorowa, odzież wizytowa, garnitury, obuwie, nakrycia 
głowy, suknie ślubne, suknie balowe, suknie koktajlowe, 
suknie wieczorowe, podwiązki ślubne, woalki, welony, man-
tyle, rękawiczki, sukienki, spódnice, bluzki, bolerka, akcesoria 
na szyję, baletki, apaszki, chusty, szale na głowę, bielizna, 
biustonosze, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, gorsety, 
halki, opaski na głowę, rajstopy, odzież wierzchnia, 35 usługi 
sprzedaży odzieży, odzieży ślubnej, odzieży galowej, odzieży 
wieczorowej, odzieży wizytowej, obuwia, nakryć głowy, suk-
ni ślubnych, sukni balowych, sukni koktajlowych, sukni wie-
czorowych, podwiązek ślubnych, woalek, welonów, mantyli, 
rękawiczek, sukienek, spódnic, bluzek, bolerek, akcesoriów 
na szyję, baletek, apaszek, chust, szali na głowę, bielizny, biu-
stonoszy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, gorsetów, 
halek, opasek na głowę, rajstop, rękawiczek, odzieży wierzch-
niej, usługi sprzedaży akcesoriów ślubnych, usługi sprzedaży 
akcesoriów wizytowych, usługi sprzedaży biżuterii, dekoracja 
wystaw sklepowych, reklama i marketing, organizacja poka-
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zów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów do ce-
lów promocyjnych, 40 hafciarstwo, krawiectwo, krawiectwo 
artystyczne, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, szy-
cie odzieży wizytowej, szycie odzieży wieczorowej, szycie 
sukien ślubnych, szycie garniturów, obróbka tkanin, 45 wy-
pożyczanie odzieży, wypożyczanie odzieży wizytowej, wy-
pożyczanie sukien ślubnych.

(210) 510597 (220) 2020 02 25
(731) OBROK DAGMARA PREMIUM STUDIO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) AVENUE 22
(510), (511) 25 odzież, odzież ślubna, odzież galowa, odzież 
wieczorowa, odzież wizytowa, garnitury, obuwie, nakrycia 
głowy, suknie ślubne, suknie balowe, suknie koktajlowe, 
suknie wieczorowe, podwiązki ślubne, woalki, welony, man-
tyle, rękawiczki, sukienki, spódnice, bluzki, bolerka, akcesoria 
na szyję, baletki, apaszki, chusty, szale na głowę, bielizna, 
biustonosze, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, gorsety, 
halki, opaski na głowę, rajstopy, odzież wierzchnia, 35 usługi 
sprzedaży odzieży, odzieży ślubnej, odzieży galowej, odzieży 
wieczorowej, odzieży wizytowej, obuwia, nakryć głowy, suk-
ni ślubnych, sukni balowych, sukni koktajlowych, sukni wie-
czorowych, podwiązek ślubnych, woalek, welonów, mantyli, 
rękawiczek, sukienek, spódnic, bluzek, bolerek, akcesoriów 
na szyję, baletek, apaszek, chust, szali na głowę, bielizny, biu-
stonoszy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, gorsetów, 
halek, opasek na głowę, rajstop, rękawiczek, odzieży wierzch-
niej, usługi sprzedaży akcesoriów ślubnych, usługi sprzedaży 
akcesoriów wizytowych, usługi sprzedaży biżuterii, dekoracja 
wystaw sklepowych, reklama i marketing, organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów do ce-
lów promocyjnych, 40 hafciarstwo, krawiectwo, krawiectwo 
artystyczne, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, szy-
cie odzieży wizytowej, szycie odzieży wieczorowej, szycie 
sukien ślubnych, szycie garniturów obróbka tkanin, 45 wy-
pożyczanie odzieży, wypożyczanie odzieży wizytowej, wy-
pożyczanie sukien ślubnych.

(210) 510726 (220) 2020 02 28
(731) KROPSKI HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIA HOME

(531) 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35  usługi sprzedaży detalicznej w wyspecjali-
zowanych sklepach, za pośrednictwem sieci internetowej 
lub każdego innego środka mediów elektronicznych komu-
nikacji: świece (oświetlenie), świece perfumowane, lampy 
oświetleniowe, lampy elektryczne, lampiony, świeczniki, 
abażury, urządzenia do oświetlania, kominki domowe, lam-
py olejowe, meble, lustra (lustra), ramy do obrazów (ramy), 
dekoracje, przedmioty i bibeloty i dzieła sztuki z drewna, 
wosku, gipsu, tworzyw sztucznych lub pochodnych tych 
materiałów, spiżarki, łóżka z drewna, pudełka drewniane lub 

z tworzyw sztucznych, kredensy, stoły, taborety (podnóżki), 
meble biurowe, sofy, kanapy, fotele, krzesła, sofy, krzesła, 
skrzynki na zabawki, komody, kredensy, gabloty (meble), 
poduszki, poduszki, zagłówki, wałki, ruchome wózki barowe, 
kraty kominkowe, półki, figurki (posążki), świeczniki z drew-
na, wosku, gipsu, tworzyw sztucznych lub pochodnych 
tych materiałów, kwietniki (meble), łóżka, półki na książki, 
ekrany (meble), stojaki na kwiaty, stojaki na parasole, stojaki 
na czasopisma, markizy do wnętrz, tablice do zawieszania 
kluczy, podstawki pod kwiaty (kompozycje kwiatowe), wa-
zony, osłony na doniczki nie z papieru, podpórki do kwiatów 
i roślin (kompozycje kwiatowe), świeczniki, naczynia do pi-
cia (naczynia), kieliszki do jajek, solniczki i pieprzniczki, tace 
do użytku domowego, pojemniki kuchenne, zastawa stoło-
wa, utensylia kuchenne, wiaderka do kostek lodu i wiaderka 
do szampana, kolka na serwetki, kosze do celów domowych, 
przybory i pojemniki do gospodarstwa domowego lub po-
jemniki kuchenne lub kuchni, szklane artykuły gospodar-
stwa domowego, porcelana lub naczynia ceramiczne, przy-
bory i pojemniki nieelektryczne do gospodarstwa domo-
wego lub kuchni, drobne przyrządy i przenośne pojemniki 
gospodarstwa domowego i kuchennych, grzebienie i gąbki, 
szczoty i szczotki (z wyjątkiem pędzli), materiały szczotkar-
skie, przyrządy i sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalo-
wa, szkło nieobrobione lub półobrobione (z wyjątkiem szkła 
budowlanego), kryształy, porcelana lub naczynia ceramicz-
ne, wyroby szklane, porcelana i majolika nieujęta w innych 
klasach, artykuły szklane do gospodarstwa domowego, 
talerze, talerze jednorazowego użytku, filiżanki, szklane 
świeczniki, rozpylacze perfum, karafki, świeczniki, garnki 
nie z metali szlachetnych, rozpylacze do perfum, fajansowe 
naczynia kuchenne, dzbanki, doniczki do kwiatów, czaj-
niczki do herbaty, poszewki na poduszki, pledy, pledy, kapy 
na łóżka, prześcieradła, puchowe kołderki, ręczniki tekstylne, 
pledy podróżne, zasłony, zasłony prysznicowe z materiału 
lub tworzyw sztucznych, obrusy niepapierowe, bieżniki sto-
łowe, serwetki stołowe, linoleum (obrusy z ceraty), ręczniki 
tekstylne, serwetki tekstylne, kwiaty sztuczne, sztuczne ro-
śliny, rośliny sztuczne, wieńce ze sztucznych kwiatów, kwiaty 
z tkaniny, owoce sztuczne, girlandy sztuczne, sztuczne drze-
wa (inne niż choinki bożonarodzeniowe), sztuczne listowie, 
gry, zabawki, pluszowe misie, lalki pluszowe (zabawki), lalki, 
ubranka dla lalek, bibeloty i ozdoby choinkowe (z wyjątkiem 
artykułów oświetleniowych i ozdobnych), choinki z materia-
łów syntetycznych, świeczniki na choinki, układanie kom-
pozycji kwiatowych, sztuka układania kwiatów, kompozycje 
ze sztucznych kwiatów.

(210) 510825 (220) 2020 02 28
(731) PLUS RATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rato medica.

(531) 01.07.06, 26.02.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowania, pożyczki [finansowanie], 
pożyczki ratalne, pośrednictwo ubezpieczeniowe.

(210) 510831 (220) 2020 03 02
(731) SUSHI SHOP MANAGEMENT, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
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(540) POKAÏ
(510), (511) 29 artykuły spożywcze na bazie ryb, rosół, ekstrak-
ty z wodorostów do żywności, ekstrakty mięsne, filety z ryb, ser, 
zestawy z przetworzonych owoców, owoce mrożone, owoce 
konserwowane, owoce skrystalizowane, galaretki, marynowa-
ny imbir, ziarna soi, zakonserwowane, do żywności, hummus 
[pasta z ciecierzycy], oleje spożywcze, soki warzywne do go-
towania, mleko, produkty mleczne, warzywa konserwowane, 
warzywa gotowane, warzywa suszone, marmolada, jajka, ryby 
konserwowane, zupy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, so-
lone mięso, łosoś, nieżywy, paszteciki sojowe, tahini [pasta 
z nasion sezamu], tuńczyk nieżywy, mięso, yakitori [japońskie 
danie z kurczaka], jogurt, 30 wodorosty [przyprawa], mieszan-
ki przypraw, batoniki zbożowe, biszkopty, bułeczki, czekolada, 
przyprawy, słodycze, lody, naleśniki, grzanki, musy, preparaty 
zbożowe, mąka, płatki owsiane, pikantne naleśniki, ciastka ryżo-
we, lody jadalne, kanapki z hot dogami, majonez, pasta sojowa 
[przyprawa], musztarda, kluski, chleb, makaron, wypieki, pizze, 
quiche [placek przygotowywany na słono], ramen (japońskie 
danie na bazie makaronu), ravioli, dania gotowe na bazie ma-
karonu, ryż, sajgonki, kanapki, sosy, kasza manna, sushi, mąki, 
32 piwo, napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem napojów 
na bazie herbaty, wody mineralne i gazowane, napoje bezalko-
holowe z soków owocowych, z wyłączeniem napojów na ba-
zie herbaty, bezalkoholowe musujące napoje z soków owoco-
wych, z wyłączeniem napojów na bazie herbaty, syropy i inne 
bezalkoholowe preparaty do sporządzania napojów, z wyłą-
czeniem napojów na bazie herbaty, 35 reklama, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, administracja handlowa w zakresie licen-
cjonowania towarów i usług osób trzecich, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, administrowanie programami lojal-
nościowymi dla konsumentów, demonstracja towarów, dys-
trybucja próbek, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej, prezen-
tacja towarów w mediach, do celów sprzedaży detalicznej, 
badania rynku, badanie opinii publicznej, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, usługi public relations, sprzedaż detaliczna 
ryb, sushi, maków, sashimi, makaronów i innych gotowych dań 
na wynos, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ryb, sushi, 
maków, sashimi i innych dań na wynos, 43 usługi dostarczania 
żywności i napojów, usługi barowe, stołówki, kafeterie, kantyny, 
restauracje samoobsługowe, bary przekąskowe, usługi restau-
racyjne, catering żywności i napojów, usługi serwowania kana-
pek, usługi hotelowe, zakwaterowanie tymczasowe.

(210) 510845 (220) 2020 02 28
(731) WIDELSKI DAWID INFO ENERGIA, Kwidzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFO ENERGIA

(531) 11.03.05, 13.03.01, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.07, 26.02.12, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży ogniw, modu-
łów, urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznych, usługi 
pośrednictwa w sprzedaży towarów, usługi związane z pre-
zentacją towarów, organizowanie udziału w targach i wy-
stawach, usługi reklamowe, 37 instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, badania, ana-
lizy i ekspertyzy techniczne w zakresie fotowoltaiki.

(210) 510879 (220) 2020 03 02
(731) Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Value

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.17, 24.17.07, 29.01.02
(510), (511) 36 usługi finansowe.

(210) 510881 (220) 2020 03 02
(731) Q VALUE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) QVALUE
(510), (511) 36 usługi finansowe.

(210) 510903 (220) 2020 03 02
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) IBUPAR MAX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, leki 
przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.

(210) 510953 (220) 2020 03 04
(731) POLSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSTEIN komponenty meblowe

(531) 27.05.01, 27.05.23, 24.17.22, 26.02.19, 29.01.13
(510), (511) 6 okucia metalowe, kółka samonastawne 
do mebli metalowe, elementy łączące do mebli metalowe, 
stelaże meblowe, 7 odnośniki pneumatyczne, 20 osprzęt 
niemetalowy do mebli, elementy meblowe, niemetalowe 
elementy łączące do mebli, nogi stołowe, kółka samona-
stawne, nie z metalu, nogi krzeseł, blaty stołowe, podłokiet-
niki do mebli, stopki do mebli, akcesoria meblowe, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: 
okucia metalowe, kółka samonastawne do mebli metalo-
we, elementy łączące do mebli metalowe, stelaże meblowe, 
podnośniki pneumatyczne, osprzęt niemetalowy do mebli, 
elementy meblowe, niemetalowe elementy łączące do me-
bli, nogi stołowe, kółka samonastawne, nie z metalu, nogi 
krzeseł, blaty stołowe, podłokietniki do mebli, stopki do me-
bli, akcesoria meblowe.

(210) 510966 (220) 2020 03 04
(731) HEAT NOT LOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) aeromat
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, termoizolacyjne, maty 
izolacyjne, maty izolacyjne aerożelowe.

(210) 510975 (220) 2020 03 04
(731) KORA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meblezagrosze

(531) 03.01.08, 03.01.24, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biurek, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie biurek, usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie foteli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
foteli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z komodami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związki z komodami, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie krzeseł, usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie krzeseł, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie łóżek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie łó-
żek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie materacy, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie materacy, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie meblościanek, usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie meblościanek, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie regałów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie re-
gałów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie półek, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie półek, usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie sof, usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie sof, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wyposażenia 
wnętrz, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażenia 
wnętrz, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szafek, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie szafek, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie witryn, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie witryn, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
wyposażenia pokoi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
wyposażenia pokoi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
szafek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szafek, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie mebli ogrodowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie mebli ogrodowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do wnętrz: 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do wnętrz, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lamp, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie lamp, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie oświetlenia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
oświetlenia.

(210) 510988 (220) 2020 03 04
(731) CONSTANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłodawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) constans

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, rolety ze-
wnętrzne metalowe, 19 drzwi niemetalowe, okna niemetalo-
we, okna szklane, rolety zewnętrzne do okien (niemetalowe -).

(210) 511007 (220) 2020 03 05
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Termo Organika GT

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wil-
gocią [inne niż farby], ochronne powłoki akrylowe w formie 
farb, surowe żywice sztuczne i syntetyczne, kleje i prepara-
ty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do wykańcza-
nia i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne 
w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki wapienne, 
mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w postaci farb, 
zaprawy farbiarskie, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, 
taśmy i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substan-
cje izolacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemy-
słowe powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pian-
ki izolacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, 
wełna mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, 
taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczelniające nie-
metalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych.

(210) 511008 (220) 2020 03 05
(731) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 mieszanki izolacyjne do ochrony przed wil-
gocią [inne niż farby], ochronne powłoki akrylowe w formie 
farb, surowe żywice sztuczne i syntetyczne, kleje i prepara-
ty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do wykańcza-
nia i gruntowania, spoiwa do zapraw, 2 żywice naturalne 
w stanie surowym, żywice do powlekania, tynki wapienne, 
mieszanki gruntujące, preparaty gruntujące w postaci farb, 
zaprawy farbiarskie, 17 materiały izolacyjne i uszczelniające, 
w tym: styropian, oleje i farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, 
taśmy i folie uszczelniające, wypełniacze izolacyjne, substan-
cje izolacyjne, tynki izolacyjne, zaprawy izolacyjne, przemy-
słowe powłoki izolacyjne, warstwy izolacyjne dachów, pian-
ki izolacyjne, panele izolacyjne, szklane włókna izolacyjne, 
wełna mineralna, żywice półprzetworzone, tynki izolacyjne, 
taśmy, paski i błony klejące, membrany uszczelniające nie-
metalowe, 19 tynki, zaprawy do naprawy tynku, zaprawy 
budowlane, membrany do pokryć dachowych.

(210) 511012 (220) 2020 03 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA SLOW BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie-
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lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutycz-
ne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, 
maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, 
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 511014 (220) 2020 03 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA AGE BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny 
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspi-
ranty, preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, środki 
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makija-
żu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, pro-
dukty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, 
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów 
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski 
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 511015 (220) 2020 03 05
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EccoPacco Almusso

(531) 03.01.14, 03.01.22, 03.01.24, 25.03.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
lub kosmetycznych, papierowe ręczniki do rąk nasączone 
środkami kosmetycznymi lub czyszczącymi, wata do celów 
kosmetycznych, 16 wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, wyroby papierowe do celów domo-
wych, chusteczki papierowe, chusteczki higieniczne, chus-
teczki toaletowe, chusteczki papierowe nasączone płynami 
kosmetycznymi, ręczniki papierowe, ręczniki kuchenne, pa-
pier toaletowy, czyściwa przemysłowe z papieru lub celulozy, 
podkłady papierowe, produkty z papieru do celów kuchen-
nych, serwetki papierowe.

(210) 511017 (220) 2020 03 05
(731) BLUE OCEAN BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Skin S.E.N.S.E.I.
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], kremy do skóry, kremy do ciała, kremy do ciała 
[kosmetyki], kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała 
[kosmetyki], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku 
kosmetycznego, kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki 
naturalne, środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki w po-
staci kremów, 41 organizacja konferencji edukacyjnych, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, organizowanie konferencji, organi-
zowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie 
seminariów, organizowanie seminariów i konferencji, organi-
zowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie wykładów, organizowanie wykładów, 
organizowanie spotkań i konferencji, seminaria, szkolenie 
i instruktaż, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, organi-
zowanie warsztatów, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], organizowanie warsztatów zawodowych 
i kursów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-
-how [szkolenia], 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, do-
radztwo dotyczące urody, analiza kosmetyczna, doradztwo 
świadczone za pośrednictwem internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji 
skóry, higiena i pielęgnacja urody, higiena i pielęgnacja uro-
dy dla ludzi, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, 
pielęgnacja stóp, salony piękności, świadczenie usług przez 
salony piękności, usługi doradcze dotyczące urody, usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze do-
tyczące kosmetyków, usługi doradcze związane z pielęgna-
cją skóry, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, za-
biegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi pielęgnacji urody, usługi 
doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 511031 (220) 2020 03 06
(731) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZOCADIN KADEFARM

(531) 24.13.01, 24.13.23, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, leki, żywność i sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodat-
ki do żywności, suplementy-diety, witaminy, zioła lecznicze, 
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, 
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywa-
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nia oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki 
do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, prepara-
ty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży 
towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środ-
ki dezynfekcyjne i antyseptyczne, leki, żywność i substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, 
wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, 
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywa-
nia oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki 
do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, prepara-
ty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, 
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe 
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami 
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pocho-
dzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyj-
ne) jako polepszacze smaku żywności.

(210) 511045 (220) 2020 03 05
(731) SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) SYNTION
(510), (511) 17 kauczuk, mieszanki kauczukowe, kauczuk 
w postaci kostek, syntetyczne kauczuk butadienowo - sty-
renowy.

(210) 511048 (220) 2020 03 05
(731) KUCZAJ ANDRZEJ INSTALPRO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTALPRO

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace 
biurowe, usługi reklamy, marketingu i promocyjne, usługi 
handlu detalicznego, handlu hurtowego, handlu detalicz-
nego on-line oraz sklepów hurtowych on-line, obejmujące: 
elementy instalacji wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych i wentylacji mechanicznych (rekupera-
cja), kotły, grzejniki, usługi sprzedaży instalacji sanitarnych 
i ich elementów, usługi sprzedaży instalacji fotowoltaicznych 
ich elementów, usługi sprzedaży instalacji odprowadzania 
spalin i ich elementów, usługi handlu hurtowego i detalicz-
nego związane z ogrodnictwem oraz ze sprzętem i wyroba-
mi ogrodniczymi, 37 montaż urządzeń grzewczych, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC, instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów: ogrzewania, wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych, montaż, konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów zasilanych energią 
słoneczną, instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w budynkach, montaż i konserwacja 
systemów instalacji wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych i wentylacji mechanicznych (rekuperacja), 

remontowanie budynków, instalowanie osprzętu i akceso-
riów w pomieszczeniach mieszkalnych, montaż, konserwacja 
i naprawa instalacji elektrycznych, montaż, konserwacja i na-
prawa instalacji domów inteligentnych, montaż, konserwacja 
i naprawa instalacji fotowoltaicznych, montaż pomp ciepła, 
montaż stacji uzdatniających wodę, budowa nieruchomości 
[budownictwo], doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
konserwacja nieruchomości, montaż instalacji i urządzeń 
produkujących energię elektryczną, montaż, konserwacja 
i naprawa instalacji odprowadzania spalin, usługi zwalczania 
szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnic-
twa, 42 usługi projektowe dotyczące systemów HVAC, usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, prze-
mysłowych i użyteczności publicznej, usługi projektowania 
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sani-
tarnymi, projektowanie i planowanie techniczne systemów 
wodnych i kanalizacyjnych, projektowanie i planowanie 
techniczne systemów i instalacji ogrzewania, projektowa-
nie i planowanie techniczne systemów i instalacji wentyla-
cyjnych, projektowanie i planowanie techniczne systemów 
i instalacji gazowych, projektowanie i aranżacja wnętrz bu-
dynków, usługi projektowe dotyczące instalacji klimatyzacyj-
nych i chłodu, projektowanie i planowanie techniczne syste-
mów i instalacji fotowoltaicznych, projektowanie i planowa-
nie techniczne systemów i instalacji odprowadzania spalin.

(210) 511074 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATAJĄCY CZASODYSK

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.16, 26.11.25, 26.13.01, 
26.13.25

(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, 
dyski latające, latające dyski, dyski do rzucania, dyski sporto-
we, gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 511075 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trikopiłka

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, 
gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
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(210) 511077 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Formusie

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, fi-
gurki zabawkowe do kolekcjonowania, lalki pluszowe, za-
bawki pluszowe.

(210) 511079 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITA-MINKI

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, 
dyski sportowe, gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 511080 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIASTUSIE

(531) 08.01.09, 08.01.08, 08.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, fi-
gurki zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabawkowe 
z możliwością przekształcania w różne kształty.

(210) 511082 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pachnąca CHMURKOLINA

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 aromatyczne materiały do modelowania, 
masy specjalne do modelowania, materiały do modelowa-
nia, tworzywa sztuczne do modelowania, modelina poli-
merowa, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, plastelina 
do zabawy.

(210) 511083 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUMOSTWORY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, fi-
gurki zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabawkowe 
z możliwością przekształcania w różne kształty.

(210) 511084 (220) 2020 03 06
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLITTZY MASA BROKATOWEJ ZABAWY

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 masy specjalne do modelowania, materiały 
do modelowania, tworzywa sztuczne do modelowania, mo-
delina polimerowa, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
plastelina do zabawy, zabawki do ściskania, zestawy kreatyw-
ne do zabawy.

(210) 511099 (220) 2020 03 06
(731) ROBACZYŃSKI SEBASTIAN LARGO INVESTMENT, 

Włynkówko
(540) (znak słowny)
(540) solly
(510), (511) 29 proszki owocowe, proszki warzywne, pole-
wy orzechowe, mleko, mleko kokosowe, mleko w proszku, 
mleko w proszku do celów spożywczych, zabielacz do kawy, 
napoje mleczne, batony owocowe, białka jaj w proszku, 
bita śmietana, desery owocowe, desery jogurtowe, desery 
mleczne, dipy, dipy na bazie produktów mlecznych, enzymy 
mlekowe do celów spożywczych, galaretki, jadalne suszone 
kwiaty, jaja mrożone, jaja suszone, jogurty, koktajle mleczne, 
mrożone owoce, pasta z owoców, produkty z suszonych 
owoców, przeciery owocowe, owoce lukrowane, 30 lody, 
lody spożywcze, lody wegańskie, sorbety, lody w proszku, 
lody na patyku, lody włoskie, lody bez mleka, jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], proszki do przygotowywania lodów, 
proszki do sporządzania lodów, mieszanki do sporządzania 
lodów, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów 
cukierniczych, substytuty lodów, wyroby lodowe, polewy 
do lodów, mieszanki do lodów, rożki do lodów, napoje z lo-
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dów, lodowe wyroby cukiernicze, substancje do wiązania 
lodów, preparaty aromatyczne do lodów, naturalne środki 
wiążące do lodów, naturalne aromaty dodawane do lodów 
(inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], polewy 
do lodów, polewy cukiernicze, polewy piankowe, polewy 
o smaku czekoladowym, czekolada na polewy lub posypki, 
polewy z dekstryny słodu do żywności, polewy z dekstry-
ny słodu do wyrobów cukierniczych, mleko w tabletkach 
w formie cukierków, jadalne wafle, wafle czekoladowe, ciasto 
na wafle, rożki do lodów, sosy, sosy owocowe, sosy sałatko-
we, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), 
sproszkowane sosy w postaci granulowanej, sosy w proszku, 
sosy smakowe typu Hon-mirin, napoje na bazie kawy zawie-
rające lody (affogato), kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, 
mrożona kawa, aromaty kawowe, esencja kawowa, substy-
tuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], kapsułki z kawą, napoje czekoladowe, napoje z lodów, 
mrożone napoje [frappe], napoje sporządzone z herbaty, 
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, lodowe 
wyroby cukiernicze, musy (wyroby cukiernicze), mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, gofry, herbaty, herbatniki, mie-
szanki herbat, 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalko-
holowe, esencje i preparaty do napojów, wody, wody mine-
ralne gazowane i bez gazu, piwo, napoje, soki i nektary owo-
cowe, syropy do napojów, napoje izotoniczne, serwatkowe, 
napoje i soki warzywne, 35 sprzedaż towarów takich jak: 
- proszki owocowe, proszki warzywne, polewy orzechowe, 
mleko, mleko kokosowe, mleko w proszku, mleko w proszku 
do celów spożywczych, zabielacz do kawy, napoje mleczne, 
batony owocowe, białka jaj w proszku, bita śmietana, dese-
ry owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, dipy, dipy 
na bazie produktów mlecznych, enzymy mlekowe do celów 
spożywczych, galaretki, jadalne suszone kwiaty, jaja mrożo-
ne, jaja suszone, jogurty, koktajle mleczne, mrożone owoce, 
pasta z owoców, produkty z suszonych owoców, przeciery 
owocowe, owoce lukrowane, lody, lody spożywcze, lody 
wegańskie, sorbety, lody w proszku, lody na patyku, lody 
włoskie, lody bez mleka, jogurt mrożony [lody spożywcze], 
proszki do przygotowywania lodów, proszki do sporządza-
nia lodów, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki 
do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, sub-
stytuty lodów, wyroby lodowe, polewy do lodów, mieszanki 
do lodów, rożki do lodów, napoje z lodów, lodowe wyroby 
cukiernicze, substancje do wiązania lodów, preparaty aroma-
tyczne do lodów, naturalne środki wiążące do lodów, natural-
ne aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne 
lub olejki eteryczne), desery z warstwą lodów, owoców i bitej 
śmietany [parfait], polewy do lodów, polewy cukiernicze, po-
lewy piankowe, polewy o smaku czekoladowym, czekolada 
na polewy lub posypki, polewy z dekstryny słodu do żyw-
ności, polewy z dekstryny słodu do wyrobów cukierniczych, 
mleko w tabletkach w formie cukierków, jadalne wafle, wa-
fle czekoladowe, ciasto na wafle, rożki do lodów, sosy, sosy 
owocowe, sosy sałatkowe, słodkie sosy do deserów na bazie 
mleka i żółtek (custard), sproszkowane sosy w postaci gra-
nulowanej, sosy w proszku, sosy smakowe typu Hon-mirin, 
napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), kawa, 
koncentraty kawy, ziarna kawy, mrożona kawa, aromaty ka-
wowe, esencja kawowa, substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], kapsułki z kawą, napo-
je czekoladowe, napoje z lodów, mrożone napoje [frappe], 
napoje sporządzone z herbaty, wyroby cukiernicze, wyro-
by cukiernicze mrożone, lodowe wyroby cukiernicze, musy 
(wyroby cukiernicze), mrożone mleczne wyroby cukiernicze, 
gofry, herbaty, herbatniki, mieszanki herbat, napoje bezalko-
holowe, aperitify bezalkoholowe, esencje i preparaty do na-

pojów, wody, wody mineralne gazowane i bez gazu, piwo, 
napoje, soki i nektary owocowe, syropy do napojów, napoje 
izotoniczne, serwatkowe, napoje i soki warzywne, pozwala-
jące nabywcy wygodnie oglądać oraz kupować te towary 
w hurtowniach, sklepach detalicznych, punktach gastrono-
micznych, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem 
usługi elektronicznej, na stronie internetowej, usługi pośred-
nictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa i do-
radztwo w powyższym zakresie.

(210) 511132 (220) 2020 03 06
(731) ZAGOZDON AGNIESZKA AGRO-POL, Bronisze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO-POL

(531) 05.05.19, 05.03.20, 26.04.05, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałat-
ki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki 
i surówki warzywne i owocowo - warzywne świeże i kon-
serwowane, 30 kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla 
ludzi, 31 kiełki pszeniczne jako pasza dla zwierząt, świeże wa-
rzywa, a mianowicie: buraki, cebula, cukinia, cykoria, jarmuż, 
kabaczki, marchew, ogórki, papryki, pory, rabarbar, roszpon-
ka, rukola, sałata, soczewica, szpinak, ziemniaki, świeże wa-
rzywa liściaste umyte i pakowane, gotowe do spożycia, nie-
przetworzona komosa ryżowa, rośliny, w tym zioła ogrodo-
we, rośliny suszone do dekoracji, nasiona roślin, ziarna zbóż, 
w tym sezam jadalny, otręby zbożowe, świeże owoce, w tym 
kompozycje świeżych owoców, oliwki świeże, orzechy.

(210) 511143 (220) 2020 03 09
(731) V4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) V4B Manager Zewnętrzny
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie działalności go-
spodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą.

(210) 511189 (220) 2020 03 10
(731) LEJKOWSKI KAMIL, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA OCHRONA POLSKICH LASÓW
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(531) 05.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, 
kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych, kultural-
nych i sportowych, publikacja tekstów innych niż reklamo-
we, usługi edukacyjne, nauczanie, publikowanie książek, 
tłumaczenia, wykonywanie fotoreportaży, informacja o roz-
rywkach i rekreacji, usługi muzealne, usługi wydawnicze, 
42 wykonywanie badań i analiz technicznych, doradztwo 
techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, pro-
pagowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska, 
projektowanie tras turystycznych, doradztwo w zakresie 
oprogramowania i dostarczania oprogramowania kompute-
rowego.

(210) 511197 (220) 2020 03 09
(731) GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 511227 (220) 2020 03 09
(731) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) (znak słowny)
(540) Regent
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra 
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, 
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami 
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portmonetki, etui 
na dokumenty, etui na karty.

(210) 511334 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) NIOSKA PROLIV
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 sprzedaż zbóż.

(210) 511338 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) FARMAWIT
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 sprzedaż zbóż.

(210) 511356 (220) 2020 03 11
(731) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.15.15, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, reklama on-line z a pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczenia on-line, symulta-
niczne, automatyzacja tłumaczeń, 42 rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, w tym 
oprogramowania i usług do automatyzacji tłumaczeń.

(210) 511357 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) NIOSKA PROLONG
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 sprzedaż zbóż.

(210) 511358 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) BYDŁO GOLWIT
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 sprzedaż zbóż.

(210) 511361 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROLEN dbamy o zwierzęta

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 sprzedaż zbóż.

(210) 511363 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) BYDŁO OPTI
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 sprzedaż zbóż.

(210) 511366 (220) 2020 03 11
(731) GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowny)
(540) GOLPASZ
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, 31 pasza dla 
zwierząt tucznych, pasza dla świń, pasza dla koni, ziarna 
zbóż, 35 sprzedaż zbóż.

(210) 511367 (220) 2020 03 12
(731) PROFESKASA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRY PAY KRAJOWA INSTYTUCJA PŁATNICZA
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(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 511374 (220) 2020 03 11
(731) KOZŁOWSKI WOJCIECH CUKIERNIA STAROPOLSKA, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Staropolska

(531) 27.05.01, 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) 511385 (220) 2019 11 04
(731) MIERZEJEWSCY KAZIMIERZ MIERZEJEWSKI 

AGNIESZKA MIERZEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S! PUB STUDENT

(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 511397 (220) 2020 03 12
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CLDT

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.

(210) 511404 (220) 2020 03 12
(731) W INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 28.03.99, 27.05.01
(510), (511) 3 antyperspiranty- przybory toaletowe, bal-
samy do celów kosmetycznych, bawełniane płatki ko-
smetyczne, błyszczyki do ust, brokat do ciała, brylantyna, 
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, cienie 
do powiek, dezodoranty, esencje do pielęgnacji skóry, ey-
elinery, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, 
fluid do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, korektory- kosmetyki, 
kosmetyki do makijażu, kredki do makijażu, kremy do pie-
lęgnacji skóry- kosmetyki, kremy do pielęgnacji włosów, 
środki do usuwania lakierów, maści nielecznicze, maseczki 
do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do włosów, masła 
do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetycz-
ne, mydła, preparaty do pielęgnacji paznokci, odżywki 
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki ete-
ryczne, ołówki do brwi, palety cieni do powiek, palety 
błyszczyków do ust, pasta do zębów, lakiery do paznokci, 
patyczki z watą do celów kosmetycznych, produkty perfu-
meryjne, perfumy, pianki do włosów, pianki jako kosmety-
ki, płyny do demakijażu, płyny do mycia, płyny pielęgna-
cyjne, podkłady do makijażu, pomadki do ust, preparaty 
do demakijażu, preparaty do depilacji i golenia, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne 
do twarzy, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry- 
peelingi, produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty 
kolorowe do policzków, produkty perfumeryjne, produkty 
utrwalające do włosów, puder do makijażu, pumeks, róże 
kosmetyczne, serum do celów kosmetycznych, spraye 
do ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, suche szam-
pony, szampony, szminki do ust, sztuczne paznokcie, 
sztyfty kryjące, talk kosmetyczny, tonik do włosów, toniki 
do skóry, toniki do użytku kosmetycznego, tusz do brwi, 
tusze do rzęs, uniwersalne waciki bawełniane do użytku 
osobistego, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda 
toaletowa, woda perfumowana, wody mineralne w sprayu 
do celów kosmetycznych, wosk do włosów, żel pod prysz-
nic i do kąpieli, żele do ciała, żele do włosów, preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, kosmetyczne kremy do rąk, 
pianki do golenia, środki stosowane po goleniu, kremy 
i płyny do opalania, 9 nagrane płyty kompaktowe- płyty 
CD, zapisane pliki danych, pliki multimedialne do pobra-
nia, nagrane magnetyczne nośniki danych, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, katalogi elektryczne 
lub elektroniczne, etui na telefony komórkowe, futerały 
na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, okulary, okulary sło-
neczne i soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, 
okulary korekcyjne, etui na okulary, futerały na okulary, 
pamięci zewnętrzne USB, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 
perły, akcesoria do biżuterii, amulety- biżuteria, biżuteria 
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damska, bransoletki- biżuteria, bransolety, broszki- biżu-
teria, diademy, kolczyki, klipsy, kamee- biżuteria, imitacje 
biżuterii, łańcuszki- biżuteria, naszyjniki, obrączki ślubne, 
ozdobne wpinki do klapy, pierścionki, spinki do krawatów, 
spinki do mankietów, sygnety, wisiorki, zawieszki- biżu-
teria, bransolety do zegarków, budziki, chronografy, pa-
ski do zegarków, stopery, zegarki, zegarki na rękę z urzą-
dzeniami GPS, zegary, ozdoby wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamienia-
mi i ich imitacjami, etui na zegarki, kasetki na biżuterię, 
breloczki do kluczy, wisiorki do kluczy jako ozdoby lub 
breloczki, 18 parasole, aktówki, etui do kart kredytowych, 
bagaż, etui na klucze, kopertówki, kosmetyczki, kuferki 
kosmetyczne, kufry bagażowe, plecaki, podręczne torby 
do samolotu, pokrowce podróżne na ubrania, portfele, 
portmonetki, sakwy, saszetki biodrowe, teczki, torby, to-
rebki, walizki, tornistry szkolne, worki podróżne, 25 akce-
soria na szyję, bandany, bezrękawniki, bielizna, bielizna 
funkcjonalna, bluzki, buty sportowe, bluzy sportowe, 
chusty na głowę, czapki i czapeczki sportowe, daszki 
przeciwsłoneczne, daszki, czepki kąpielowe, dżinsy, far-
tuchy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, garnitury, gorsety, golfy, getry, 
kamizelki, kapelusze, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kap-
tury, kombinezony, kominiarki, kostiumy, kostiumy kąpie-
lowe, koszule, koszule nocne, krawaty, kożuchy, koszulki 
polo, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem, 
kurtki, legginsy, nauszniki- odzież, nakrycia głowy, mun-
dury, mufki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, 
ocieplacze, odzież, odzież sportowa, ogrodniczki, opaski 
na głowę, opaski przeciwpotne, paski, peleryny nieprze-
makalne, płaszcze, podeszwy do obuwia, podkolanówki, 
podkoszulki, podomki, podszewki do kurtek, polary, pół-
golfy, poncza, pończochy, prochowce, pulowery, pum-
py, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, rybaczki, saboty, sandały 
i buty plażowe, skarpetki, śniegowce, spodenki, spodnie, 
spódnice, stroje jednoczęściowe, swetry, sukienki dam-
skie, stroje sportowe, szale, szaliki, szelki, szlafroki, szmi-
zetki, szorty, tenisówki, trencze, trykoty, tuniki, wiatrów-
ki, wkładki do obuwia, 35 administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, organizowanie usług wyni-
kających z umów z osobami trzecimi w zakresie handlu, 
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, reklamowanie usług innych dostawców, 
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie 
usług tych dostawców, przygotowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych na rzecz osób trzecich, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie ar-
tykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, 
zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia 
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez 
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, promo-
wanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-

twem programów kart rabatowych, usługi administra-
cyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.

(210) 511412 (220) 2020 03 12
(731) URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UDT CENTRALNE LABORATORIUM  

Dozoru Technicznego

(531) 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 42 nadzór i inspekcja techniczna.

(210) 511451 (220) 2004 05 01
(731) ADAPTA COLOR, S.L., Peniscola, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAPTA POWDER COATINGS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, środki cementujące, sy-
katywy/środki wysuszające i rozpuszczalniki, wszystkie jako 
dodatki do farb, lakierów i pokostów, farby w proszku, prepa-
raty zabezpieczające przed rdzą i psuciem się drewna, pre-
paraty przeciwrdzenne (podobne do farby), barwniki, bejce, 
żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii 
i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.

(210) 511491 (220) 2020 03 16
(731) DOMŻALSKI ŁUKASZ, KUBIAK JAKUB LKDK  

SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowa Pączkarnia HOT NOW

(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 pączki.

(210) 511492 (220) 2020 03 14
(731) BUZEK JANUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KONGRES MIASTECZEK POLSKICH

(531) 07.01.08, 07.01.24, 06.07.07, 06.07.08, 27.05.01
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, konferencji, sympozjów oraz seminariów, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, konfe-
rencji, sympozjów oraz seminariów, organizowanie konkur-
sów w zakresie edukacji, rozrywki, kultury, organizowanie 
zawodów, konkursów sportowych i imprez sportowych, pro-
dukcja, przeprowadzanie imprez i zawodów oraz turniejów 
sportowych, obsługa obiektów sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, orga-
nizacja imprez, widowisk kulturalnych, rozrywkowych i arty-
stycznych, usługi w zakresie organizowania widowisk kultu-
ralnych, publikowanie czasopism internetowych.

(210) 511494 (220) 2020 03 16
(731) MOKROGULSKA MAŁGORZATA SELF LOVE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELF LOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 akcesoria: kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, 
kuferki na kosmetyki, torby, torby na ramię, torby z materiału, 
torby płócienne, torebki, damskie torebki, torebki wieczoro-
we, paski do torebek, torebki ze skóry, kopertówki, portfele, 
portfele ze skóry, portmonetki, organizery, etui na klucze, 
etui, futerały na dokumenty, etui na karty kredytowe, etui 
na banknoty, pokrowce podróżne na ubrania, plecaki, paski 
do torebek, torebki futrzane, parasole, 25 sukienki, sukienki 
damskie, sukienki mini, sukienki średniej długości (midi), su-
kienki długie (maxi), sukienki skórzane, sukienki wieczorowe, 
damskie sukienki na uroczystości, suknie wieczorowe, kom-
binezony, kombinezony damskie jednoczęściowe, bluzki, 
spódnice, spódnice mini, spódnice midi, spódnice maxi, 
spódnico-spodnie, topy- odzież, damskie luźne topy, koszule, 
koszule dżinsowe, bluzki koszulowe, body- odzież, marynar-
ki, kurtki, kurtki skórzane, kurtki dżinsowe, płaszcze, płaszcze 
skórzane, spodnie, spodnie skórzane, spodnie dresowe, szor-
ty, spodenki, szorty skórzane, krótkie spodnie, spodenki skó-
rzane, t-shirty, koszulki, koszulki z krótkim rękawem, koszulki 
polo, bluzy, bluzy dresowe z kapturem, bluzy dresowe bez 
kaptura, bluzy dresowe bez pleców, długie bluzy dresowe, 

legginsy, futra, kożuchy, ubrania codzienne, odzież, odzież 
dżinsowa, paski, paski skórzane do odzieży, paski z materiału, 
paski z imitacji skóry do odzieży.

(210) 511503 (220) 2020 03 16
(731) NEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWICE

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 burgery mięsne, burgery warzywne, desery 
jogurtowe, desery owocowe, desery wykonane z produk-
tów mlecznych, drób, dziczyzna, ekstrakty do zup, frytki, fi-
lety rybne, galaretki, głęboko mrożone dania warzywne, 
głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, gotowa-
ne owoce, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowi-
cie lub głównie z mięsa, gotowe dania składające się głów-
nie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu 
(oden), gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe 
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki 
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe produkty 
z warzyw, gotowe posiłki składające się głównie z owoców 
morza, grzyby gotowe do spożycia, gulasze, hamburgery, 
hot dogi w cieście kukurydzianym, indyk, jaja mrożone, 
kandyzowane owoce, knedle ziemniaczane, kompozycje 
owoców przetworzonych, kotlety rybne, kotlety sojowe, 
kotlety wieprzowe, krewetki [nieżywe], krojone owoce, kro-
jone warzywa, krokiety, krokiety rybne, krokiety z kurczaka, 
kurczak, kurczak mrożony, łosoś, nieżywy, mięso gotowe 
do spożycia, mięso liofilizowane, mięso mrożone, mieszanki 
warzywne, mrożona kukurydza cukrowa, mrożone frytki, 
mrożone gotowane ryby, mrożone gotowe posiłki składają-
ce się głównie z warzyw, mrożone małże, mrożone owoce, 
mrożone owoce morza, mrożone pakowane przystawki 
składające się głównie z owoców morza, mrożone posiłki 
składające się głównie z ryb, mrożone posiłki składające się 
głównie z drobiu, mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, 
mrożone produkty rybne, mrożony indyk, mrożony drób, 
nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], 
oleje utwardzone do celów spożywczych, ostrygi [nieżywe, 
spożywcze], owoce gotowane, owoce przetworzone, pacz-
kowane mięso, paluszki rybne, pierożki na bazie ziemnia-
ków, placki smażone, pokrojone warzywa, posiłki gotowa-
ne składające się głównie z ryb, potrawy gotowe składające 
się głównie z warzyw, potrawy mięsne gotowane, potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty mięsne mrożone, 
produkty mięsne w formie burgerów, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owo-
ców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie owoców, 
przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, przetworzone produkty mięsne, przy-
stawki mrożone składające się głównie z kurczaka, przy-
stawki mrożone składające się głównie z owoców morza, 
przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], pulpety 
drobiowe, pulpety rybne, pulpety wołowe, pulpety z kur-
czaka, ryba z frytkami, ryby, ryby mrożone, ryby przetwo-
rzone, skorupiaki, nieżywe, smażone ziemniaki (placki ziem-
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niaczane), starte smażone ziemniaki, starte ziemniaki w pa-
nierce, steki wieprzowe, steki z mięsa, steki wołowe, szaszły-
ki, szpinak, mrożony, ugotowane posiłki składające się 
głównie z kurczaka, warzywa gotowane, warzywa mrożo-
ne, warzywa obrane ze skórki, warzywa przetworzone, 
zupy, zupy z makaronem, żywność chłodzona składająca 
się głównie z ryb, buliony mięsne, buliony, bulion (prepara-
ty do produkcji - ), ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, 
ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, 
ekstrakty z warzyw do konsumpcji, flaki wołowe, flaki wie-
przowe, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane, galaretki 
mięsne, galaretki owocowe, galarety mięsne, gotowe posił-
ki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczy-
zny, gotowe posiłki gotowane składające się głównie z in-
dyka, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, 
gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe 
posiłki składające się głównie z kaczki, gotowe posiłki skła-
dające się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki 
składające się głównie z indyka, gotowe posiłki zawierające 
[głównie] kurczaka, gotowe posiłki zawierające [głównie] 
jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowy 
gulasz z curry, grillowane filety rybne, kapusta, przetworzo-
na, karp [nieżywy], klopsiki drobiowe, koncentraty zup, kon-
centraty pomidorowe [puree], koncentraty na bazie owo-
ców przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, kotlety z tofu, mięso 
i wędliny, mieszanki do zup, mieszanki do sporządzania wy-
warów rosołowych, mleczne produkty, nadziewane roladki 
z kapusty, napoje z jogurtu, napoje sporządzone z mleka, 
obrana marchew, oleje jadalne do użytku w gotowaniu ar-
tykułów spożywczych, papryka, przetworzona, pieczony 
drób, placki ziemniaczane, pomidory, przetworzone, posiłki 
chłodzone przygotowane z ryb, produkty z indyka, produk-
ty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetworzona 
kapusta brukselska, przetwory do zup jarzynowych, rośliny 
strączkowe przetworzone, skrzydełka kurczaka, smażone 
mięso, steki z ryb, substytuty mięsa, substytuty mięsa 
na bazie warzyw, tofu, warzywa kapustne, przetworzone, 
wieprzowina, wołowina, wieprzowina pieczona, wołowina 
gotowa do spożycia, wołowina w plastrach, wołowina po-
krojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgo-
gi], wstępnie ugotowana zupa, wywar, bulion, wywar z wa-
rzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe skła-
dające się głównie z dziczyzny, zapiekanka mięsno-ziem-
niaczana (shepherd’s pie), zapiekanka z bakłażanów, zapie-
kanki [żywność], ziemniaki, przetworzone, żywność przy-
gotowywana z ryb, 30 artykuły żywnościowe zawierające 
czekoladę [jako podstawowy składnik], babeczki, bagietki 
z nadzieniem, bagietki, batony lodowe, batony gotowe 
do spożycia na bazie czekolady, batony czekoladowe, bły-
skawiczne mieszanki do lodów, bloki lodu, bułeczki słodkie, 
calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], cannelloni, burri-
to, chalupa [meksykańskie placuszki], bułki, bułki nadziewa-
ne, chleb, chleb na wpół upieczony, chleb wstępnie upie-
czony, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta lodowe, 
ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i wa-
rzywami, ciasta z dyni, ciasta wegańskie, ciasta zawierające 
mięso, ciasteczka, ciastka, ciasto francuskie, ciasto na pizzę, 
ciasto na wypieki, czekolada, czekolada do wyrobów cu-
kierniczych i chleba, dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu, desery 
lodowe, desery czekoladowe, desery z muesli, desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], drób 
w cieście, dziczyzna w cieście, gotowe ciasto na placki, go-
towe dania z ryżu, gotowe pizze, gotowe posiłki w formie 

pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potra-
wy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, gotowy lunch 
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby 
lub warzyw, gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzy-
wami, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, go-
towe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe przekąski 
na bazie zbóż, grzanki, hamburgery gotowane i w bułkach, 
jadalne lody owocowe, jadalne rzeźby lodowe, jiaozi (piero-
gi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], jogurt 
mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), kasze spożywcze, 
knedle, kruche ciasto, kukurydza przetworzona do spożycia 
przez ludzi, lasagne, liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, lizaki lodowe, lizaki lodowe 
o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki 
mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, 
lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody 
mleczne, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody owoco-
we, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, 
lody typu sandwich, lody wielosmakowe, lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbe-
ty], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, makaron 
gotowy, makaron spożywczy, makarony, małe grube nale-
śniki (pikelet), mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywa-
mi w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, mieszanki 
do lodów, mieszanki ciasta, mieszanki do ciast, mieszanki 
do chleba, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyro-
bów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania lodowych 
wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania pro-
duktów lodowych, mieszanki do rożków lodowych, mie-
szanki do sporządzania lodów, mieszanki do sporządzania 
lodów wodnych, mieszanki do sporządzania ciast, mieszan-
ki gotowe do pieczenia, mieszanki na pizzę, mieszanki 
na sorbety [lody], mrożone ciasta jogurtowe, mrożone cia-
sto (masa do pieczenia), mrożone kremy budyniowe, mro-
żone ciasto na ciastka, mrożone ciasto na brownie, mrożo-
ne ciasto na biszkopty z Prato, mrożone mleczne desery 
w formie batonów, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, 
mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone płaty 
ciasta, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, 
mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone pro-
dukty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone torty jogurto-
we, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wy-
roby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby piekar-
nicze, mrożony gotowy do spożycia ryż z przyprawami, 
mrożony ryż gotowy do spożycia, musy, naturalne środki 
wiążące do lodów, owocowe lody, paszteciki, paszteciki 
z wieprzowiny, paszteciki z kiełbaskami, pielmieni [pierogi 
z nadzieniem mięsnym], pierożki na bazie mąki, pierożki ra-
violi, pizza, pizze mrożone, pizze schłodzone, placki, placki 
z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, potrawy skła-
dające się głównie z ryżu, preparaty aromatyczne do lo-
dów, 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, administrowanie programów lojalnościowych 
obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie sprzeda-
żą, agencje importu-eksportu towarów, usługi agencji im-
portowo-eksportowych, informacje na temat sprzedaży 
produktów, organizacja wystaw w celach handlowych, or-
ganizowanie usług wynikających z umów z osobami trzeci-
mi [handel], organizowanie zakupów zbiorowych, pokaz 
handlowy [dla osób trzecich], pokazy towarów, pozyskiwa-
nie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentacje 
towarów i usług, prezentowanie towarów w mediach dla 
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celów sprzedaży detalicznej, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama, reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
usługi w zakresie zamówień on-line, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z owocami morza, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku 
z artykułami spożywczymi, usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży żywności.

(210) 511548 (220) 2020 03 16
(731) MAURISSE EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOsepte 65

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty 
do mycia, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, 
pomadki do ust, preparaty kąpielowe do celów higienicz-
nych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampo-
ny, toniki kosmetyczne, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu.

(210) 511550 (220) 2020 03 16
(731) SKURAS ANASTAZJA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SAFE PROCTOLOGY ANASTAZJA SKURAS
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie diagno-
styki chirurgicznej, konsultacje medyczne, chirurgia, usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi medyczne w za-
kresie proktologii, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, usługi salonów piękności.

(210) 511551 (220) 2020 03 16
(731) SKURAS ANASTAZJA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SAFE AESTHETICS ANASTAZJA SKURAS
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie diagno-
styki chirurgicznej, konsultacje medyczne, chirurgia, usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie medy-
cyny estetycznej, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, usługi salonów piękności.

(210) 511568 (220) 2020 03 17
(731) Monex S.A.B. de C.V., Meksyk, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONEX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 powiernictwo finansowe, usługi finansowa-
nia, usługi inwestycyjne, usługi konsultacyjne, administrowa-
nie finansami, administrowanie w zakresie funduszy powier-
niczych, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w infrastrukturę, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzy-
kiem [finansowym], dostarczanie kapitału inwestycyjnego, fi-
nansowanie podmiotów handlowych, finansowanie projek-
tów, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, korporacyj-
ne usługi powiernicze, planowanie i zarządzanie finansowe, 
pozyskiwanie kapitału finansowego, udostępnianie i aranżo-
wanie finansowania, skomputeryzowane usługi finansowe, 
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, usługi w zakresie elektro-
nicznego obrotu finansowego, zapewnienie finansowania 
dla przedsiębiorstw, zarząd powierniczy, zarządzanie akty-
wami, zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem, usługi 
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, informa-
cja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
finansów.

(210) 511574 (220) 2020 03 11
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(210) 511577 (220) 2020 03 16
(731) POLAN WOJCIECH WP CONSULT, Piła Kościelecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDRA
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(531) 03.05.05, 03.05.17, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 25 bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, bokser-
ki, buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki 
na głowę, czepki kąpielowe, daszki do czapek, daszki jako 
nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espa-
dryle buty lub sandały, fartuchy [odzież], garnitury, kamizelki, 
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim 
rękawem, kurtki, majtki, nakrycia głowy, obuwie, odzież, opa-
ski na głowę, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski 
[odzież], piżamy, podkoszulki, poncza, skarpetki, spódnice, 
spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczo-
we, swetry, szale, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, szlafroki.

(210) 511591 (220) 2020 03 17
(731) MISIEWICZ BARTŁOMIEJ SEBASTIAN, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISIE WICZ ÓWKA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 33 wódka, na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usługi prowadzenia 
sprzedaży: wódki, napojów alkoholowych oraz piwa, 43 ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 511592 (220) 2020 03 17
(731) MISIEWICZ BARTŁOMIEJ SEBASTIAN, Łomianki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.14, 03.01.24, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 33 wódka, na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usługi prowadzenia 
sprzedaży: wódki, napojów alkoholowych oraz piwa, 43 ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 511594 (220) 2020 03 17
(731) MISIEWICZ BARTŁOMIEJ SEBASTIAN, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISIEWICZÓWKA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 33 wódka, na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 usługi prowadzenia 
sprzedaży: wódki, napojów alkoholowych oraz piwa, 43 ofe-
rowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 511605 (220) 2020 03 18
(731) ŚLUSARCZYK JERZY PROTE BIOREMEDIACJA 

ROPOPOCHODNYCH PROTE TECHNOLOGIE DLA 
ŚRODOWISKA PROTE TECHNOLOGIES FOR OUR 
ENVIRONMENT, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) PROTE
(510), (511) 1 substancje chemiczne do wzbogacania 
i ochrony środowiska, odczynniki do badań i analiz środo-
wiskowych, środki chemiczne do kontroli zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego, środki chemiczne do odkażania za-
nieczyszczonych miejsc, środki chemiczne stosowane przy 
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, 37 usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego, instalowanie, konserwa-
cja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie in-
stalacji i układów wodociągowych, instalacja, konserwacja 
i naprawa systemów kontroli środowiska, doradztwo w za-
kresie konserwacji i naprawy systemów kontroli środowiska, 
oczyszczanie terenu, wypożyczanie narzędzi do wykonywa-
nia odwiertów, naprawa i konserwacja sprzętu do kontroli 
poziomu zanieczyszczenia wody, 40 uzdatnianie i oczysz-
czanie powietrza i wody, usługi uzdatniania gleby, odpadów 
oraz wody [usługi remediacji środowiska], usługi z zakresu 
zarządzania odpadami, doradztwo związane z likwidacją 
zanieczyszczeń chemicznych, doradztwo w zakresie oczysz-
czania zanieczyszczeń ropą, kontrola zanieczyszczeń wody, 
odkażanie materiałów niebezpiecznych, oczyszczanie wy-
cieków ropy, udzielanie informacji dotyczących usług uzdat-
niania i oczyszczania wody, gleby, odpadów i powietrza, 
obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kontroli za-
nieczyszczenia środowiska naturalnego, 42 usługi naukowe 
i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, pomiar zmiennych związanych 
z wierceniem odwiertów, usługi w zakresie pomiarów geofi-
zycznych w odwiertach, monitorowanie zanieczyszczonych 
terenów naturalnych, doradztwo techniczne w dziedzinie 
wykrywania zanieczyszczeń, pobieranie próbek do badania 
zanieczyszczenia, usługi doradcze w zakresie zanieczyszcze-
nia środowiska, badania środowiska, pomiary środowiskowe, 
usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, usługi 
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, analizy 
toksyczności, badania geologiczne, badania chemiczne, ba-
dania biologiczne, opracowywanie projektów technicznych, 
ekspertyzy geologiczne, usługi świadczone przez laborato-
ria naukowe.

(210) 511632 (220) 2019 09 02
(731) AS SmartCap, Tallinn, EE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART CAP
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(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, 
administracja gospodarcza, funkcje biurowe, doradztwo 
biznesowe i usługi doradcze, usługi opracowywania strate-
gii biznesowej, usługi wywiadu rynkowego, analiza prognoz 
ekonomicznych do celów biznesowych, analiza danych 
biznesowych, analiza trendów biznesowych, analizy bizne-
sowe, badania i usługi informacyjne, ocena możliwości biz-
nesowych, zarządzanie dokumentacją finansową, badania 
rynku, ocena możliwości biznesowych, pisanie raportów 
biznesowych, 36 ubezpieczenie, sprawy finansowe, usługi 
finansowe, sprawy monetarne, sprawy nieruchomości, usłu-
gi wyceny, informacja o ubezpieczeniu, udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, informacje finansowe, dane, 
porady i usługi konsultacyjne.

(210) 511633 (220) 2020 03 19
(731) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEPTOCADIN KADEFARM

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.04.09, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, leki, żywność i sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki 
do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła lecznicze, wy-
wary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, prepa-
raty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki 
medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, 
sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów lecz-
niczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, 
preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne 
przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne 
do odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-die-
ty, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycz-
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy 
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej 
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, 
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczni-
czych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszcze-
nia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecz-
nicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywie-
niowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, 
solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe po-
chodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami 
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe 
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) 
jako polepszacze smaku żywności.

(210) 511634 (220) 2020 03 16
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO Biznes TAURON

(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.07, 26.04.02, 
26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 sprzedaż energii 
elektrycznej, usługi rachunkowo - księgowe doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, bada-
nia rynku i opinii publicznej, wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń biurowych, doradztwo l wdrażanie systemów 
w zakresie działalności dotyczącej rozwoju odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej ï cieplnej, promocja działań 
na rzecz wdrażanie systemów w zakresie działalności 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej i cieplnej, wspomaganie wy-
miany informacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi 
uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, optymal-
nego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywno-
ści energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów 
certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla 
źródeł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, pro-
mowanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowa-
nej w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, promowanie 
idei certyfikatów dla efektywności energetycznej organi-
zowanie programów promocyjnych, konkursów. działania 
promocyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii 
ze źródeł odnawialnych, kształtowania zasad obrotu ener-
gią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią 
z tych źródeł z regulacjami kształtowania zasad obrotu 
energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu ener-
gią z tych źródeł z regulacjami obowiązującymi w UE obo-
wiązującymi w UE, 36 zarządzanie rynkami finansowy-
mi, wynajem i dzierżawa nieruchomości, 39 dystrybucja 
i dostarczanie energii elektrycznej, 41 publikacja książek, 
periodyków i tekstów innych niż reklamowe, 42 analiza 
i badania naukowe i techniczne w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej, 43 usługi w zakresie pro-
wadzenia obiektów noclegowych i turystycznych oraz 
miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

(210) 511636 (220) 2020 03 16
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO Premium TAURON
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(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 
26.11.07, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.13.25

(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 sprzedaż energii 
elektrycznej, usługi rachunkowo – księgowe doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, bada-
nia rynku i opinii publicznej, wynajem i dzierżawa maszyn 
i urządzeń biurowych, doradztwo l wdrażanie systemów 
w zakresie działalności dotyczącej rozwoju odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej ï cieplnej, promocja działań 
na rzecz wdrażanie systemów w zakresie działalności 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej i cieplnej, wspomaganie wy-
miany informacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi 
uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju energetycznego, optymal-
nego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywno-
ści energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów 
certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla 
źródeł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, pro-
mowanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowa-
nej w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, promowanie 
idei certyfikatów dla efektywności energetycznej organi-
zowanie programów promocyjnych, konkursów. działania 
promocyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii 
ze źródeł odnawialnych, kształtowania zasad obrotu ener-
gią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią 
z tych źródeł z regulacjami kształtowania zasad obrotu 
energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu ener-
gią z tych źródeł z regulacjami obowiązującymi w UE obo-
wiązującymi w UE, 36 zarządzanie rynkami finansowy-
mi, wynajem i dzierżawa nieruchomości, 39 dystrybucja 
i dostarczanie energii elektrycznej, 41 publikacja książek, 
periodyków i tekstów innych niż reklamowe, 42 analiza 
i badania naukowe i techniczne w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej, 43 usługi w zakresie pro-
wadzenia obiektów noclegowych i turystycznych oraz 
miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

(210) 511637 (220) 2020 03 18
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

(531) 02.09.14, 02.09.15, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13, 
01.15.15, 24.01.05, 24.01.08

(510), (511) 3 środki i preparaty czyszczące i myjące, 5 środki 
i preparaty do dezynfekcji skóry, środki odkażające do skóry.

(210) 511638 (220) 2020 03 17
(731) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) EMPIRE GENUINE PETCARE STORY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13, 05.03.15, 24.09.01, 24.09.03, 
24.09.06, 26.04.03, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 
26.11.12, 26.11.13, 26.04.02

(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla zwie-
rząt, szampony dla zwierząt domowych, środki do pielęgna-
cji zębów dla zwierząt, nielecznicze szampony dla zwierząt 
o charakterze pielęgnacyjnym, produkty do pielęgnacji skó-
ry zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, prepa-
raty do kąpieli dla zwierząt, środki do czyszczenia do użytku 
w hodowli inwentarza żywego, odświeżacze zapachów dla 
zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, niemedyczne 
płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, aerozole pielę-
gnujące dla zwierząt, 5 preparaty do mycia zwierząt, prepa-
raty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, środki 
do mycia psów, lotony dla psów, obroże przeciwpasożyt-
nicze dla zwierząt, 18 obroże dla kotów, obroże, obroże dla 
zwierząt, obroże dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt 
domowych, obroże dla zwierząt domowych zawierające 
informacje medyczne, 31 pożywienie dla psów, kotów i in-
nych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren 
zbóż i ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pa-
sze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno 
do żywienia zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwie-
rząt, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, 
pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwie-
rząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie 
gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożyw-
cze dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty 
zbożowe będące paszą dla zwierząt, jadalne przysmaki dla 
kotów, jadalne przysmaki dla psów, pokarm dla kotów na ba-
zie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie 
granulek, napoje dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla 
zwierząt domowych, napoje dla kotów, mieszanki paszowe 
dla zwierząt, kości do żucia dla psów, kości dla psów, karmy 
dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących udział 
w gonitwach, karma dla królików, karma dla koni, karma dla 
gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki 
dla koni, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadal-
ne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości 
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, 
ciastka dla szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożyw-
cze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spo-
żywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły 
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, arty-
kuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia 
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kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kur-
czaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożyw-
cze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, 
artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia 
dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt], produkty do tucze-
nia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny 
dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla 
zwierząt domowych jako ściółka.

(210) 511639 (220) 2020 03 18
(731) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infano

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, dystrybucja broszur rekla-
mowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek, dystrybucja próbek reklamowych, marketing inter-
netowy, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie 
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
przygotowywanie materiałów reklamowych, reklama, re-
klama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek, reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, rekla-
ma promocyjna projektów badawczych, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama na billbo-
ardach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, reklamy on-line, 
usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwięk-
szających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, 
promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzeda-
ży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie badań gene-
tycznych [testy i analizy, badania przesiewowe], 42 badania 
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, próby 
kliniczne, przeprowadzanie prób klinicznych produktów far-
maceutycznych, badania genetyczne, badania przesiewowe 
DNA do celów badań naukowych, badania naukowe, usługi 
badawczo - rozwojowe, analizy biologiczne, analizy che-
miczne, analizy laboratoryjne, medyczne usługi laboratoryj-
ne, usługi inżynierii genetycznej, usługi laboratorium badań 
biologicznych, badania naukowe w zakresie genetyki i inży-
nierii genetycznej, 44 analizy medyczne do diagnostyki i le-
czenia ludzi, badania DNA do celów medycznych [badania 

przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych, 
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi w zakre-
sie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami 
genetycznymi, badania genetyczne do celów medycznych, 
doradztwo genetyczne, kliniki medyczne, usługi informacji 
medycznej, przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowa-
niem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medycz-
ne, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medycz-
ne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka.

(210) 511644 (220) 2020 03 18
(731) KOBUS-KWIATKOWKSA MAŁGORZATA  

STUDIO JOGI I REHABILITACJI, Koźlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anatomia jogi

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 9 nagrane filmy, filmy wideo, czasopisma elek-
troniczne, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do po-
brania, filmy do pobrania, media do pobierania, książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z internetu, książki 
elektroniczne do pobrania, nagrane płyty DVD z ćwiczenia-
mi fitness, nagrane płyty DVD z ćwiczeniami, nagrane płyty 
DVD z nagraniami muzycznymi, muzyczne nagrania wideo, 
muzyczne nagrania dźwiękowe, płyty [nagrania dźwięko-
we], nagrania wideo z filmami, nagrania wideo, nagrania 
audio i wideo, środki edukacyjne do pobrania, videocasty, 
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje 
elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach komputerowych, pliki multimedialne 
do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, nagrania 
multimedialne, nagrania wideo do pobrania, publikacje elek-
troniczne do pobrania w postaci magazynów, podręczniki 
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], publika-
cje elektroniczne, 41 nauczanie i szkolenia, zajęcia sportowe, 
publikowanie, publikowanie tekstów edukacyjnych, publiko-
wanie książek edukacyjnych, publikowanie materiałów mul-
timedialnych on-line, publikowanie książek i czasopism elek-
tronicznych on-line, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyj-
ne, kursy szkoleniowe, zapewnianie szkoleń on-line, zapew-
nianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szkolenio-
wych, publikowanie podręczników szkoleniowych, szkolenie 
i instruktaż, prowadzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo 
w zakresie szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie pro-
gramów szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, 
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usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie w zakresie sprawno-
ści fizycznej, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkole-
nia w zakresie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe w za-
kresie sportu, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkole-
nie w zakresie ćwiczeń grupowych, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, przygotowanie prezen-
tacji do celów szkoleniowych, kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć 
sportowych, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną 
[fitness], organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, prowadzenie sesji szkoleniowych 
on-line związanych ze sprawnością fizyczną, publikacja cza-
sopism, usługi publikacji, publikacje multimedialne, publiko-
wanie elektroniczne, publikowanie czasopism, publikowanie 
podręczników, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publika-
cji elektronicznych, publikacja materiałów edukacyjnych, 
publikowanie książek, publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, publikacja gazet elektronicznych on-line, publika-
cja i redagowanie książek, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
publikowanie książek, czasopism, publikowanie multimedial-
ne książek, publikowanie czasopism internetowych, publiko-
wanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publi-
kowanie druków w formie elektronicznej, usługi w zakresie 
publikowania on-line, usługi w zakresie publikacji książek, 
udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], publi-
kowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i ga-
zet, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elek-
tronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udzielanie 
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośred-
nictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji 
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem stro-
ny internetowej on-line, usługi pisania blogów.

(210) 511645 (220) 2020 03 18
(731) GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brovar VARIANT BROWSER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy 
danych zapisane na nośnikach komputerowych, kompute-
rowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe, chipy 
z kodem DNA, zintegrowane pakiety oprogramowania kom-

puterowego do automatyzacji laboratoriów, modele do eks-
perymentów naukowych w laboratoriach, 35 dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dys-
trybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek, dystrybucja próbek reklamowych, 
marketing internetowy, projektowanie broszur reklamowych, 
projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów 
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, przygotowywanie materiałów reklamowych, 
reklama, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek, reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, re-
klama promocyjna projektów badawczych, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama na billboar-
dach elektronicznych, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy telewizyjne, reklamy on-line, usługi 
reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających 
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, promocja 
sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie komputerowych baz danych, 
oprogramowania komputerowego.

(210) 511647 (220) 2020 03 18
(731) WALO ANNA P.H. SHE, Słowik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by Ann

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna osobista, bielizna 
nocna, bielizna damska, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
odzieży damskiej, bielizny dla kobiet.

(210) 511669 (220) 2020 03 19
(731) TOTO HAIR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTO Hair Company

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 3 aerozole czyszczące, aerozole do oczyszczania 
i odświeżania skóry, aerozole odtłuszczające, amoniak [alkalia 
lotne] stosowany jako detergent, aromatyczne olejki do ką-
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pieli, balsam do brody, balsam do cery z wypryskami, balsam 
do ciała, balsam do włosów, balsam odżywczy, balsam 
po goleniu, balsamy do brody, balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy do ciała, balsamy do golenia, balsamy do rąk, 
balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, 
balsamy do stóp (nielecznicze), balsamy do włosów, balsamy 
do wygładzania i prostowania włosów, balsamy inne, niż 
do celów medycznych, barwniki do brody, barwniki do ce-
lów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bawełna do ce-
lów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, baza 
podkładowa do paznokci [kosmetyki], bazy pod makijaż 
w postaci past, brokat do ciała, brokat do paznokci, brokat 
do twarzy i ciała, brokat kosmetyczny, brokat w formie sprayu 
do użytku jako kosmetyk, brwi (ołówki do-), brylantyna, chu-
steczki nasączone preparatem do czyszczenia skóry, chus-
teczki nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty, 
detergenty do użytku domowego, detergenty do użytku 
w gospodarstwie domowym, detergenty, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz-
nych, elastyczne materiały ścierne, emalia do paznokci, ema-
lie do paznokci, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsło-
necznej, emulsje chroniące przed promieniowaniem sło-
necznym, emulsje do ciała, emulsje do mycia ciała nie zawie-
rająca mydła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], 
emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień, emulsje 
po goleniu, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem 
przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], eyelinery, 
eyelinery [kosmetyki], eyelinery w ołówku, farba do rzęs, far-
by do brody, farby do włosów, farby [preparaty do usuwania 
-], fluid do makijażu, henna [barwnik kosmetyczny], henna 
do celów kosmetycznych, henna w proszku, klej do utwar-
dzania paznokci, klej do celów kosmetycznych, kleje do mo-
cowania sztucznych paznokci, klej do mocowania sztucz-
nych brwi, klej do mocowania sztucznych rzęs, klej do sztucz-
nych rzęs, włosów i paznokci, kolońska (woda -), kolorowe 
kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kompak-
towe kosmetyki do makijażu, korektory pod oczy, kosme-
tyczne emulsje do opalania, kosmetyczne kredki do oczu, 
kosmetyczne maski błotne, kosmetyczne peelingi do ciała, 
kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fry-
zjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne środki 
nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosme-
tyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki dla 
dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompak-
tu, kosmetyki do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twa-
rzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, 
kosmetyki do rzęs, kosmetyki do stosowania na skórę, ko-
smetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki 
do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące 
do skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, ko-
smetyki organiczne, kosmetyki do suchej skóry, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w for-
mie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], ko-
smetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, 
kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci 
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawierają-
ce keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, ko-
smetyki zawierające pantenol, kredki do makijażu, kredki 
do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do powiek, kredki 
do ust, kredy do włosów, krem do rąk, krem do skórek wokół 
paznokci, krem do twarzy, krem do włosów, krem pod oczy, 
krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów ko-
smetycznych, kremy BB, kremy chłodzące do użytku kosme-
tycznego, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kre-

my dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do ciała, 
kremy do ciała [kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy 
do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycz-
nego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy 
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, kremy do oczyszcza-
nia skóry [nielecznicze], kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, kremy do paznokci, kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji włosów, kre-
my do rąk, kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania 
skóry, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy 
do twarzy, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kre-
my do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała [nielecznicze], 
kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do utrwalania fryzury, 
kremy do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy 
i balsamy do opalania, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy 
kojące do użytku kosmetycznego, kremy kosmetyczne, kre-
my kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry su-
chej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, 
kremy kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy 
na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy 
nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy nawilżające 
po goleniu, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy 
ochronne do włosów, kremy oczyszczające, kremy odżyw-
cze, kremy odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, 
kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy po goleniu, kremy 
przeciw starzeniu się skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, 
kremy przed goleniem, kremy redukujące plany starcze, kre-
my tonizujące [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy 
wybielające skórę, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kre-
my złuszczające, lakier do celów kosmetycznych, lakier 
do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do włosów, la-
kiery do paznokci, lakiery do układania włosów, lakiery 
do włosów, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery 
(środki do usuwania -), łupki polerskie, makijaż (preparaty do 
-), maseczki do ciała, maseczki do ciała w kremie, maseczki 
do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], 
maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do stylizacji 
włosów, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów 
toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do wło-
sów, maseczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, 
maseczki oczyszczające, maseczki upiększające do twarzy, 
maseczki z glinki do skóry, maseczki zwężające pory stoso-
wane jako kosmetyki, maska do ciała w proszku [do użytku 
kosmetycznego], maski do pielęgnacji włosów, maski 
do twarzy, maski kosmetyczne, maska do twarzy i ciała, ma-
sło do ciała, masło do rąk i ciała, materiały do powłoki do pa-
znokci u rąk, materiały ścierne, mgiełki do ciała, mieszanki 
czyszczące do usuwania plam, mieszanki do mycia okien, 
mieszanki do pielęgnacji podłogi, mieszanki usuwające far-
bę, mleczka do ciała, mleczka do demakijażu, mleczka 
do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka nawil-
żające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko 
do demakijażu, mleczko do rąk, mleczko kosmetyczne, 
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do twarzy, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, mleczko po goleniu, mus do pielęgnacji 
skóry, mydła do rąk, mydła i żele, mydła w płynie, mydła 
w postaci żelu, mydła w żelu, naklejane ozdoby do paznokci, 
naklejki do ozdabiania ciała, nawilżające balsamy do ciała [ko-
smetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilża-
jące kremy do skóry [kosmetyki], neutralizatory do trwałej 
ondulacji, neutralizatory do włosów, nielecznicze balsamy, 
nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skó-
ry, nielecznicze balsamy do ust, nielecznicze kremy do ciała, 
nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji 
skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kre-
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my do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze 
kremy pod oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nie-
lecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nieleczni-
cze mydła toaletowe, nielecznicze peelingi do twarzy, nie-
lecznicze płyny do włosów, nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, nie-
lecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nieleczni-
cze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty po-
wlekające usta, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze 
sole do kąpieli, nielecznicze szampony do włosów, nieleczni-
cze żele do kąpieli, nieleczniczy krem do twarzy, niemedycz-
ne preparaty do kąpieli, oczyszczające maseczki do twarzy, 
odżywczy wosk do włosów, odżywki do paznokci, odżywki 
do skórek wokół paznokcia, odżywki do skóry głowy w for-
mie sprayu, odżywki do włosów, odżywki nawilżające 
do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki sto-
sowane na włosy, odżywki utwardzające paznokcie [kosme-
tyki], olejek do kąpieli, olejek do skórek wokół paznokci, ole-
jek do układania włosów, olejek do włosów, olejek ułatwiają-
cy czesanie, olejki do brody, olejki do celów kosmetycznych, 
olejki do ciała, olejki do ciała i twarzy, olejki do ciała [kosme-
tyki], olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki do ma-
sażu, olejki do masażu ciała, olejki do masażu, nielecznicze, 
olejki do masażu twarzy, olejki do odżywiania włosów, olejki 
do opalania dla celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], olejki do twarzy, olejki do włosów, olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki kosmetyczne 
do naskórka, ołówki [kredki] kosmetyczne, papier ścierny 
do paznokci, pasta do stylizacji włosów, paznokci (lakiery do 
-), paznokci (preparaty do polerowania -), peelingi do stóp, 
peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do ce-
lów kosmetycznych, peelingi złuszczające do ciała, peelingi 
złuszczające do stóp, peelingi złuszczające do rąk, peelingi 
złuszczające do twarzy, pianka do czyszczenia, pianka do sty-
lizacji, pianka do włosów, pianka oczyszczająca, pianki 
do stylizacji włosów, pianki do włosów, pianki oczyszczające, 
piany do kąpieli, płyn do golenia, płyn do twarzy, płyn toni-
zujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do czyszczenia, płyny 
do czyszczenia obiektywu aparatu, płyny do demakijażu, 
płyny do golenia, płyny do kuracji wzmacniających włosy, 
płyny do mycia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny 
do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji 
twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do stóp 
nielecznicze, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, 
płyny do trwałej ondulacji, płyny do twarzy [kosmetyki], pły-
ny do układania włosów, płyny do włosów, płyny do włosów 
i ciała, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne 
do demakijażu, płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny 
ochronne do włosów, płyny oczyszczające, płyny pielęgna-
cyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, płyny po goleniu, 
płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, podkłady do lakie-
rów do paznokci, pomadki do ust, pomady do celów kosme-
tycznych, pomady do włosów, preparaty czyszczące 
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące 
do skóry [materiału], preparaty czyszczące do użytku osobi-
stego, preparaty do barwienia włosów, preparaty do ciała 
w sprayu, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty 
do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty 
do depilacji, preparaty do falowania i kręcenia włosów, pre-
paraty do golenia, preparaty do koloryzacji włosów, prepara-
ty do kręcenia włosów, preparaty do kuracji paznokci, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do makijażu, twarzy i ciała, 
preparaty do mycia rąk, preparaty do mycia włosów, prepa-

raty do nadawania połysku, preparaty do neutralizacji wło-
sów, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetycz-
ne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty 
do oczyszczania rur odpływowych, preparaty do pielęgnacji 
skóry usuwające zmarszczki, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielę-
gnacji brody, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty 
do prostowania włosów, preparaty do rozjaśniania włosów, 
preparaty do skręcania włosów, preparaty do stosowania 
przed goleniem, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty 
do układania włosów, preparaty do układania włosów o dłu-
gotrwałym działaniu [texturizer], preparaty do włosów, pre-
paraty do wybielania, preparaty do wzmacniania paznokci, 
preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty 
koloryzujące do brwi, preparaty kosmetyczne do włosów, 
preparaty kosmetyczne do przyśpieszania schnięcia lakieru 
na paznokciach, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, pre-
paraty kosmetyczne po goleniu, preparaty nabłyszczające 
do włosów, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty 
odżywcze do włosów, preparaty odżywiające skórę, prepara-
ty w aerozolu do golenia, preparaty do makijażu twarzy i cia-
ła, produkty do mycia rąk, produkty do ochrony farbowa-
nych włosów, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, 
produkty do układania włosów dla mężczyzn, produkty 
do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania wło-
sów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania 
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty 
powlekające usta [kosmetyki], produkty utrwalające do wło-
sów, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do pielęgnacji włosów, se-
rum do twarzy do celów kosmetycznych, serum do układa-
nia włosów, serum pielęgnacyjne, serum przeciwdziałające 
starzeniu się do użytku kosmetycznego, serum zapobiegają-
ce starzeniu się, środek do mycia rąk, środki czyszczące, środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
czyszczące do kamienia, środki czyszczące do szkła, środki 
czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące do użytku 
domowego, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia 
tapicerki, środki do demakijażu, środki do demakijażu oczu, 
środki do makijażu oczu, środki do mycia rąk, środki do mycia 
szkła, środki do nawilżania włosów, środki do czyszczenia 
skóry twarzy [kosmetyki], środki do czyszczenia skóry twarzy, 
środki do pielęgnacji włosów, środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, środki do trwałej ondulacji, środki do usuwania 
kamienia, środki do usuwania makijażu, środki do usuwania 
paznokci żelowych, środki do usuwania plam, środki do usu-
wania skórek wokół paznokci, środki nawilżające do twarzy 
[kosmetyki], środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu 
się skóry, środki rozjaśniające do włosów, środki ścierne i po-
lerskie, środki stosowane po goleniu, środki usuwające farbę, 
środki zmiękczające do skóry, suche szampony, szampon 
do włosów, szampony, szampony do włosów, szampony 
do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony nie-
lecznicze, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczni-
czych, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką 
do włosów, szampony zmiękczające, szminki do ust, sztucz-
ne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie, 
sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, tipsy, tipsy 
[kosmetyki], tonik do włosów, tonik do włosów [nieleczni-
czy], toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do włosów, toniki 
kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki 
[kosmetyczne], tusz do brwi, tusze do rzęs, waciki do celów 
kosmetycznych, wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, 
włosy (farby do -), woda kolońska, woda micelarna, woda to-
aletowa, wody kolońskie, wosk do depilacji, wosk do wąsów, 
wosk do włosów, woski do depilacji, woski do epilacji, woski 
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do układania włosów, zapachowe kremy do ciała, zapacho-
we płyny i kremy do pielęgnacji ciała, żel do paznokci, żel 
po goleniu, żele do ciała, żele do demakijażu, żele do golenia, 
żele do rąk, żele do stylizacji włosów, żele do twarzy, żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwalania fryzury, żele 
do użytku kosmetycznego, żele do włosów, żele nawilżające 
[kosmetyki], żele ochronne do włosów, żele oczyszczające, 
żele pod oczy, żele w sprayu do układania włosów, żelowe 
maseczki na oczy, zestaw do trwałej ondulacji, zestawy 
do makijażu, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 
zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze do paznokci 
w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki].

(210) 511681 (220) 2020 03 19
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karpackie PEŁNE

(531) 24.03.07, 11.03.03, 05.11.15, 19.01.08, 05.07.02, 14.09.03, 
06.01.02, 05.01.10, 26.11.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo.

(210) 511684 (220) 2020 03 19
(731) GRABSKI KRZYSZTOF KAROL, Pogórze
(540) (znak słowny)
(540) POWERTIPPER
(510), (511) 7 maszyny w postaci wywrotnic, w szczegól-
ności wywrotnic do skrzyniopalet, wózków, pojemników, 
beczek, dzież, cymbrów, maszyny w postaci wywrotnic de-
dykowanych dla przemysłu (w szczególności spożywczego, 
tytoniowego, automotive, recyklingu i utylizacji odpadów).

(210) 511685 (220) 2020 03 19
(731) Bayer Intellectual Property GmbH,  

Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBA&FLORA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 05.03.14, 29.01.03
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, 
olejki eteryczne, 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do le-
czenia kaszlu, tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, 

preparaty do leczenia żołądkowo-jelitowego, suplementy 
ziołowe, preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, suplemen-
ty minerałowe, środki do płukania nosa, preparaty w aerozolu 
do nosa, suplementy odżywcze, suplementy prebiotyczne, 
preparaty do leczenia przeziębienia, suplementy probiotycz-
ne, roztwór soli do celów medycznych, środki przeciwbólo-
we do stosowania miejscowego, suplementy witaminowe.

(210) 511694 (220) 2020 03 21
(731) DELIGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) DeliGoo
(510), (511) 9 oprogramowanie logistyczne, oprogramowa-
nie do zarządzania dostawami, oprogramowanie do zama-
wiania żywności i napojów, 39 dostawa pizzy, usługi kurier-
skie, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spo-
życia, ekspresowa dostawa towarów, dostarczanie przesyłek, 
pakowanie artykułów do transportu, pakowanie żywności, 
transport żywności.

(210) 511695 (220) 2020 03 21
(731) DELIGOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DeliGoo

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 9 oprogramowanie logistyczne, oprogramowa-
nie do zarządzania dostawami, oprogramowanie do zama-
wiania żywności i napojów, 39 dostawa pizzy, usługi kurier-
skie, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spo-
życia, ekspresowa dostawa towarów, dostarczanie przesyłek, 
pakowanie artykułów do transportu, pakowanie żywności, 
transport żywności.

(210) 511709 (220) 2020 03 20
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela 

(540) (znak słowny)
(540) TENDER STONE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
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twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 511717 (220) 2020 03 20
(731) SUROWIEC MAGDALENA  

ALPHA STAR EXPORT-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) ABRA CANNABRA
(510), (511) 3 olejki nielecznicze, olejki eteryczne, roślinne 
olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, aromaty do ciast, 
5 ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, ekstrak-
ty ziołowe do celów medycznych, farmaceutyczne produkty 
dermatologiczne, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, homeopatyczne maści przeciwzapalne, 
korzenie lecznicze, lecznicze napary ziołowe, leki przeciw 
nowotworom, leki przeciwpadaczkowe, leki ziołowe, mie-
szanki ziołowe do użytku medycznego, napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, narkotyki do celów medycznych, 
olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, produkty diete-
tyczne do celów medycznych, substancje używane do inha-
lacji, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy zioło-
we, konopie indyjskie do celów leczniczych, susz konopny 
do celów medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, 
zawierające konopie, do celów medycznych, batony zastę-
pujące posiłek zawierające konopie do celów medycznych, 
mieszanki napojów zastępujących posiłki zawierających ko-
nopie do celów medycznych, balsamy i maści na bazie ko-
nopi do stosowania jako środki przeciwbólowe, suplementy 
odżywcze zawierające konopie w postaci drażetek, kapsułek 
i płynu, jadalny olej z konopi do użytku jako suplement diety, 
zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, suplementy 
diety na bazie białka konopi, nasion konopi lub oleju z na-
sion konopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi, ekstrakty 
konopne, żywice i oleje, 30 herbata z suszonych liści i kwia-
tostanów konopi nie do celów leczniczych, esencje spożyw-
cze, aromaty do żywności, jadalne aromaty do artykułów 

żywnościowych, kryształki cukru do wyrobów cukierniczych, 
wyroby cukiernicze, cukierki do żucia, landrynki, owoce kan-
dyzowane, słodycze aromatyzowane roślinami, lizaki, bato-
niki, ciasto na wypieki, smakowa guma do żucia, 31 nasiona, 
ziarna, nasiona konopi indyjskich nie do celów leczniczych, 
nasiona konopi, konopie nieprzetworzone inne niż włók-
niny, susz konopny nie do celów leczniczych, 34 lufki, zioła 
do palenia, fajki wodne, elektroniczne fajki wodne, bibułki 
papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, gilzy papiero-
sowe, ustniki do papierosów, tytoń do papierosów, zestaw 
do skręcania papierosów, ustniki do papierosów, papierowe 
ustniki papierosowe z filtrami, papierosy, cygara, cygaretki, 
35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, 
oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego 
oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane, suplementy diety 
na bazie białka konopi, nasion konopi lub oleju z nasion ko-
nopi, olej CBD pochodzący z rośliny konopi, ekstrakty konop-
ne, żywice i oleje, rośliny konopi, konopie nieprzetworzone, 
rośliny suszone, kwiaty suszone, liście suszone, nasiona roślin, 
nasiona nieprzetworzone, olejki oraz kosmetyki, kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, maści, nielecznicze, kremy kosmetycz-
ne, kremy do rąk, nielecznicze kremy do stóp, maski do twa-
rzy, balsamy do ust, szampony, żele pod prysznic, mydła, 
balsamy do ciała, mleczka do ciała, sole do kąpieli, peelingi 
złuszczające do ciała, peelingi do twarzy, woda toaletowa, 
perfumy, olejki i płyny do masażu, odżywki do włosów, żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele pod prysz-
nic, płyny do płukania jamy ustnej, ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, herbatę z suszonych liści i kwiatostanów 
konopi nie do celów leczniczych, esencje spożywcze, aroma-
ty do żywności, jadalne aromaty do artykułów żywnościo-
wych, kryształki cukru do wyrobów cukierniczych, wyroby 
cukiernicze, cukierki do żucia, landrynki, owoce kandyzowa-
ne, słodycze aromatyzowane roślinami, lizaki, batoniki, ciasto 
na wypieki, smakowa guma do żucia, płyn do papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, 
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glicerynę roślinną, ciekłe roztwory do użytku w e-papiero-
sach, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawie-
rające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkła-
dów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, waporyzatory do bezdymnych papierosów, wa-
poryzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.

(210) 511724 (220) 2020 03 20
(731) ENWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enwar

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.13, 
29.01.12

(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe (bu-
downictwo), drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne metalowe konstrukcje i bu-
dynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, statuetki i dzieła sztuki 
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z metali nieszlachetnych, 35 handel (zarządzanie w zakresie 
zamówień co do wyrobów metalowych), 37 usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi in-
stalacyjne platform roboczych i budowlanych, czyszczenie 
budynków, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC.

(210) 511725 (220) 2020 03 20
(731) FISKALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Świebodzice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiskalia

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej.

(210) 511732 (220) 2020 03 20
(731) PETRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Green Cat

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.14

(510), (511) 31 piasek, żwirek dla zwierząt, aromatyzowa-
ny żwirek dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, aromatyzowa-
na ściółka dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
35 sprzedaż karmy dla zwierząt domowych, sprzedaż piasku, 
żwirku dla zwierząt domowych, sprzedaż ściółki dla zwierząt, 
sprzedaż aromatyzowanej ściółki i aromatyzowanego żwirku 
dla zwierząt, sprzedaż pokarmu dla zwierząt domowych.

(210) 511733 (220) 2020 03 20
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) (znak słowny)
(540) ketusar
(510), (511) 5 środki odkażające.

(210) 511736 (220) 2020 03 20
(731) GOLDEN MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTA FABULA EST, PLAUDITE ! MMXII GOLDEN 

MEDIA

(531) 24.05.03, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, zapisane nośniki obra-
zu i dźwięku, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablo-
wego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, od-
biorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem, 
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparatu-
rowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania pro-
gramów telewizyjnych i dźwiękowych, komputery, programy 
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użyt-
kownikom telewizji oglądanie i zakup towarów, za pośred-
nictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy kom-
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo, zapisu cy-
frowego, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urzą-
dzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru 
sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, 
satelitarnym, cyfrowym, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi 
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie infor-
macji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfro-
wego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - In-
ternetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, 
usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktyw-
nej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji  
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu 
do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, 
udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, 
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie 
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do za-
sobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci 
internetowej, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania 
sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sy-
gnału cyfrowego i analogowego, prowadzenie serwerów 
i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, 
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41 usługi w zakresie rozrywki i nauczania: organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych, koncertów organizacja roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, pro-
dukcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów tele-
wizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania 
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, eduka-
cji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach spor-
towych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu, 
usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or-
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi 
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, 
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i in-
nych materiałów drukowanych, publikowanie książek, maga-
zynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostęp-
nianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej.

(210) 511744 (220) 2020 03 23
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIG Instytut Badawczy 95 lat

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, organizowanie i obsługa konferen-
cji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, publiko-
wanie i wypożyczanie książek, tłumaczenia, usługi wydaw-
nicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, 42 usługi projektowania, prace badaw-
czo-rozwojowe, badania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, analizy i badania chemiczne, badania w dzie-
dzinie mechaniki i fizyki, testowanie materiałów, pomiary 
geodezyjne, prowadzenie naukowych i technicznych usług 
i badań, przemysłowa analiza i usługi badawcze, eksperty-
zy inżynieryjne, badania analityczne, wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, usługi wdrożeniowe i doradcze, 
wypożyczanie urządzeń pomiarowych, monitorowanie 
zanieczyszczonych terenów, monitorowanie zanieczysz-
czonych terenów w celu wykrycia gazu, świadczenie usług 
pobierania próbek analitycznych w celu oceny poziomów 
zanieczyszczenia, świadczenie usług pobierania próbek 
analitycznych w celu sprawdzenia skażenia, usługi doradcze 
w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi doradcze 
w zakresie kontroli zanieczyszczeń, doradztwo techniczne 
w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, pobieranie pró-
bek do badania zanieczyszczenia, analiza powietrza w śro-
dowisku budowlanym, usługi analizy biochemicznej prze-
pływu powietrza, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, 
usługi liczenia cząstek w przepływającym powietrzu, usługi 
w zakresie badania składników przepływającego powietrza, 
usługi w zakresie badania składników powietrza, usługi gro-
madzenia danych związanych z jakością powietrza, zdalny 
monitoring powietrzny związany z badaniami naukowy-
mi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami 
środowiska, pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza, 
usługi pomiaru i monitorowania jakości powietrza, opraco-
wywanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów), 
projektowanie bezzałogowych statków powietrznych (dro-

nów), usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza, 
badania środowiska, świadczenie usług pobierania próbek 
do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagro-
żeń środowiskowych, usługi monitoringu środowiska natu-
ralnego, badania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja 
informacji dotyczących środowiska, gromadzenie informacji 
dotyczących środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące ochrony 
środowiska, monitoring środowiskowy obszarów składowa-
nia odpadów monitoring środowiskowy terenów utylizacji 
odpadów kompilacja informacji dotyczących warunków śro-
dowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania 
środowiskowego, konsultacja techniczna w dziedzinie inży-
nierii środowiska, teledetekcja lotnicza związana z badania-
mi środowiska, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska 
naturalnego, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem 
środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, 
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi 
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo 
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emi-
sji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi 
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi 
doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, usługi mapowania stref zagrożenia smogowego, 
sporządzanie map zagrożeń smogowych, usługi w zakresie 
badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń 
wody, udostępnianie danych technologicznych na temat in-
nowacji mających na uwadze ochronę środowiska, monito-
rowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrę-
bie struktur inżynierii wodno-lądowej, laboratoria badawcze, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, przygotowy-
wanie map cyfrowych, tworzenie map GPS.

(210) 511748 (220) 2020 03 23
(731) FETTER-JĘDRZEJCZYK KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pora na seniora

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 16.01.05
(510), (511) 16 druki, materiały drukowane, torebki oraz ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, książki, biuletyny, gazety i czasopisma, ulot-
ki i manuale, fotosy, plakaty i postery, kalendarze, 35 usługi 
w zakresie administrowania działalności, usługi marketingo-
we, usługi reklamy usług prowadzonej działalności, w tym 
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej i w mediach, 
organizacja kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym 
w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystry-
bucji i doręczania prospektów i gadżetów reklamowych za-
wierających logo organizatora akcji, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii 
zdrowotnych, usługi reklamowe ukierunkowane na promo-
wanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie kwestii i inicjatyw związanych z seniorami, usługi 
sprzedaży artykułów ceramicznych, artykułów odzieżowych 
i galanterii tekstylnej, gadżetów reklamowych, w szczegól-
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ności kubków, plakatów, odzieży, 36 pozyskiwanie środków 
finansowych na działalność statutową fundacji zajmujących 
się osobami starszymi, pozyskiwanie kapitału finansowego, 
pozyskiwanie funduszy na projekty aktywizacji osób star-
szych, pozyskiwanie finansowania dla projektów sporto-
wych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zbiórek cha-
rytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, groma-
dzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, udzielanie informacji związanych ze zbiórka-
mi funduszy na cele charytatywne, organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
41 publikacja tekstów, publikacja książek, biuletynów, gazet 
i czasopism, informacje dotyczące rekreacji, udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line (nie do pobierania), pu-
blikacja książek elektronicznych, gazet, czasopism i biulety-
nów on-line, propagowanie informacji na temat aktywiza-
cji seniorów oraz wykorzystania potencjału osób starszych, 
dostarczanie informacji na temat solidarności i współpracy 
między generacjami, poszanowaniu osób starszych, wspie-
rania ich zaangażowania społecznego, dostarczanie infor-
macji dotyczących poprawy jakości życia, stanu zdrowia, 
aktywnej realizacji pasji. w ramach aktywności zawodowej 
czy społecznej, organizowanie zawodów sportowych, obo-
zów kondycyjnych, zdrowotnych, treningowych dla osób 
starszych, prowadzenie działalności rekreacyjnej, gimnastyki 
ogólnorozwojowej, gimnastyki w wodzie, prowadzenie edu-
kacji zdrowotnej, prowadzenie aktywizacji społecznej osób 
starszych, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach na-
uki w formie wykładów, seminariów, kursów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji naukowych, organizowanie kół 
różnych zainteresowań, prowadzenie działalności rozrywko-
wej, organizowanie koncertów, spotkań z filmem, teatrem, 
muzyką, festynów, wieczorków integracyjnych, filmowanie 
utrwalanie na nośnikach elektronicznych, optycznych, wizu-
alnych organizowanych aktywności, zawodów sportowych 
organizowanych w formie olimpiad dla osób starszych /60+/.

(210) 511761 (220) 2020 03 21
(731) MARCELIN MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODANIE RESTAURACJA LOUNGE BAR

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, 
barów, pubów, bistra, usługi gastronomiczne, usługi katerin-
gowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie prowadzenia 
punktów małej i dużej gastronomii, oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, organizowanie bankietów, restau-
racje dla turystów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal na posie-
dzenia, imprezy, organizacja przyjęć [żywność i napoje], re-
stauracje oferujące dania na wynos, organizowanie bankie-
tów, rezerwacja stolików w restauracjach.

(210) 511763 (220) 2020 03 24
(731) KLAJA MACIEJ, KLAJA MATEUSZ BRACIA KLAJA-

ŚWIAT CARAVANINGU SPÓŁKA CYWILNA, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) STERIPOWER
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, akcesoria 
rozpylające [części instalacji sanitarnych], urządzenia do ste-
rylizacji, dezynfekcji i odkażania, dezynfektanty, urządzenia 
do dezynfekcji, urządzenia dezynfekujące do celów medycz-
nych, urządzenia do dezynfekcji rąk, 37 usługi i doradztwo 
w zakresie dezynfekcji, wypożyczanie urządzeń do mycia 
i dezynfekcji.

(210) 511764 (220) 2020 03 24
(731) KLAJA MACIEJ, KLAJA MATEUSZ BRACIA KLAJA-

ŚWIAT CARAVANINGU SPÓŁKA CYWILNA, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) STERISEPT
(510), (511) 3 aerozole czyszczące, aerozole do odświeża-
nia i oczyszczania skóry, mydła, mydła w postaci żelu, mydła 
w płynie, preparaty do mycia rąk, środki do mycia rak, żele 
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, balsamy 
oczyszczające, chusteczki nasączone preparatem do oczysz-
czania skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, płyny 
oczyszczające, 5 mydła dezynfekujące, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż my-
dło], antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyki, preparaty an-
tybakteryjne, środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, 
preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekujące, którymi 
nasączane są chusteczki, mydła lecznicze, mydła antybakte-
ryjne, antybakteryjne środki do mycia rąk.

(210) 511776 (220) 2020 03 24
(731) TABORSKI ARKADIUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Voglio

(531) 12.03.02, 27.05.01
(510), (511) 11 fontanny-umywalki, akcesoria łazienkowe, 
19 wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych.

(210) 511780 (220) 2020 03 24
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZACZNIJ OD WODY

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 dzbanki do filtrowania wody sprzedawane pu-
ste, butelki do filtracji wody sprzedawane puste, domowe filtry 
do wody z kranu, urządzenia do uzdatniania wody z kranu, joni-
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zatory wody do celów domowych, filtry do wody, filtry do wody 
pitnej, urządzenia do uzdatniania i filtracji wody, 35 reklama sze-
roko rozumiana w tym telewizyjna i w Internecie, usługi rekla-
mowe i promocyjne, w tym organizowanie imprez promocyj-
nych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, przygotowywanie materiałów 
do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie kam-
panii promocyjnych, publikowanie tekstów o charakterze rekla-
mowym i promocyjnym, organizowanie wystaw i konkursów 
w celach reklamowych i promocyjnych, 41 edukacja i szkolenia, 
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, pisanie i publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, konferencji, zjazdów, kongresów, 
seminariów, konkursów, wystaw dla celów edukacyjnych i kul-
turalnych, usługi w zakresie rekreacji, informacja o edukacji, 
rozrywce, imprezach sportowych i kulturalnych, udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie 
obrazów on-line nie do pobrania, udostępnianie zdjęć on-line 
nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych on-line, 
nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych on-line 
nie do pobrania.

(210) 511782 (220) 2020 03 23
(731) MASZEWSKI MACIEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASZEWSKI

(531) 05.05.20, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 40 usługi technika dentystycznego, produk-
cja protez dentystycznych na zamówienie, 44 usługi kliniki 
dentystycznej, chirurgia stomatologiczna, stomatologia 
z sedacją, pomoc stomatologiczna, konsultacje dentystycz-
ne, usługi ortodontyczne, usługi oczyszczania zębów, usługi 
w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni szlachet-
nych do protez dentystycznych, usługi asystenta dentysty, 
badania rentgenowskie w celach medycznych, doradztwo 
związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat 
stomatologii, usługi doradcze dotyczące przyrządów stoma-
tologicznych.

(210) 511875 (220) 2020 03 25
(731) STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO MAZOVIA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO "MAZOVIA"

(531) 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12, 03.11.03, 03.11.01, 
26.01.16, 26.01.18, 24.17.25

(510), (511) 44 pomoc medyczna w nagłych wypadkach, 
świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług me-
dycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, 
usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi badań 
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem cho-
rób, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpi-
tale, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi 
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi pielęgniarskiej 
pomocy domowej, usługi pomocy medycznej, usługi tele-
medyczne, usługi medyczne.

(210) 511879 (220) 2020 03 26
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) SUCCESS
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do tępienia szkodników, 
fungicydy, herbicydy i insektycydy.

(210) 511880 (220) 2020 03 25
(731) WONDER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 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.
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(210) 511884 (220) 2020 03 25
(731) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łochowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOWATT

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.01
(510), (511) 11 lampy, lampy przemysłowe, lampy LED, klo-
sze do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki LED.

(210) 511885 (220) 2020 03 26
(731) MIROS BEATA MANUFAKTURA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) coodo
(510), (511) 24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], 
kocyki do owijania niemowląt, koce do łóżeczek dziecięcych, 
25 getry, bluzki, koszulki dla dzieci, koszulki zapinane w kroku 
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, body niemow-
lęce, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 
bluzy z kapturem, rampersy, śpioszki, pajacyki, pajacyki dla 
dzieci [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, kaftany, spodnie 
dziecięce, spodenki, spódnice, sukienki dla niemowląt i ma-
łych dzieci, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], 
odzież dziecięca, odzież dla małych dzieci, skarpetki dla nie-
mowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i ma-
łych dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, letnie ubranka dla 
dzieci, bielizna dla niemowląt, rajstopy, szale i chusty na gło-
wę, czapki jako nakrycia głowy.

(210) 511913 (220) 2020 03 25
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONT BLANC VODKA MONT BLANC

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13, 
06.01.02, 06.01.04, 19.07.01, 19.07.09

(510), (511) 33 wódka.

(210) 511920 (220) 2020 03 25
(731) BUCZEK PAWEŁ ALEKSANDER STYLOWY PAZUR, 

Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAILS&You

(531) 29.01.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 24.17.01, 24.17.25, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 3 kosmetyki, baza podkładowa do paznokci jako 
kosmetyki, brokat do paznokci, emalia do paznokci, emulsje 
do wzmacniania paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznok-
ci, klej do utwardzania paznokci, kleje do mocowania sztucz-
nych paznokci, kosmetyki do paznokci, kremy do paznokci, 
krem do skórek wokół paznokci, lakier do paznokci do celów 
kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pi-
saku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, materiały na powło-
ki do paznokci u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki 
do paznokci, odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki 
utwardzające do paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, 
papier ścierny do paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do kuracji pa-
znokci, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, pod-
kłady do paznokci jako kosmetyki, preparaty do wzmacniania 
paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia 
lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
paznokci, proszek do polerowania paznokci, proszki do nada-
wania kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze do pa-
znokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki do usu-
wania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skórki przy 
paznokciach, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do ce-
lów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, utwardzacze 
do paznokci, żel do paznokci, zmywacze do paznokci, zmywa-
cze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci jako 
kosmetyki, 8 cążki do paznokci, elektryczne polerki do paznok-
ci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nieelek-
tryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki 
do skórek wokół paznokcia, obcinacze do paznokci, pilniki 
do paznokci, elektryczne pilniki do paznokci, nieelektryczne 
pilniki do paznokci, polerki do paznokci do manicure, wymien-
ne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznok-
ci, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach 
pielęgnacyjnych, futerały na przyrządy do manicure, zestawy 
do manicure, przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, 
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: 
kosmetyki, baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, bro-
kat do paznokci, emalia do paznokci, emulsje do wzmacniania 
paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej do utwar-
dzania paznokci, kleje do mocowania sztucznych paznokci, 
kosmetyki do paznokci, kremy do paznokci, krem do skórek 
wokół paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, 
lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery na-
wierzchniowe do paznokci, materiały na powłoki do paznokci 
u rąk, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do paznokci, 
odżywki do skórek wokół paznokci, odżywki utwardzające 
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do paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, papier ścierny 
do paznokci, podkłady do lakierów do paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, preparaty do kuracji paznokci, po-
włoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, podkłady 
do paznokci jako kosmetyki, preparaty do wzmacniania pa-
znokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia 
lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji paznokci, proszek do polerowania paznokci, proszki 
do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze 
do paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki 
do usuwania skórek wokół paznokci, środki zmiękczające skór-
ki przy paznokciach, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie 
do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, utwar-
dzacze do paznokci, żel do paznokci, zmywacze do paznokci, 
zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do pa-
znokci jako kosmetyki, cążki do paznokci, elektryczne polerki 
do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznok-
ci, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, 
nożyczki do skórek wokół paznokcia, obcinacze do paznokci, 
pilniki do paznokci, elektryczne pilniki do paznokci, nieelek-
tryczne pilniki do paznokci, polerki do paznokci do manicure, 
wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników 
do paznokci, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych 
zabiegach pielęgnacyjnych, futerały na przyrządy do mani-
cure, zestawy do manicure, przybory do manikiuru, przybory 
do pedikiuru, 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenie i instruktaż, nauczanie 
i szkolenia, produkcja filmów szkoleniowych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, 
organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie se-
minariów szkoleniowych, szkolenia dla dorosłych, produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, 
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, organizo-
wanie pokazów w celach szkoleniowych, prowadzenie kursów 
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych 
ludzi i dorosłych, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosme-
tycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycz-
nej, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne 
w postaci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, 
nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakresie 
pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkole-
nie w zakresie higieny.

(210) 511926 (220) 2020 03 25
(731) DECOR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V PROTECT

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 24.13.01, 
24.13.23, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16

(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznok-
ci, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, 
mydła i żele, mleczko kosmetyczne, kremy kosmetyczne, 
kremy ochronne, kremy do oczyszczania skóry, kremy z fil-
trem przeciwsłonecznym, chusteczki nawilżane do celów 
higienicznych i kosmetycznych, środki do czyszczenia rąk, 
5 preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, preparaty antybakteryjne, mydła antybakteryj-
ne, chusteczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele 
antybakteryjne.

(210) 511927 (220) 2020 03 25
(731) ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTIBACTERIAL+ ZWOLTEX

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 24.17.05, 24.17.07, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10

(510), (511) 24 wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych, tkaniny, dzianina, frotte, materiały ręcznikowe [tek-
stylne], bielizna pościelowa i koce, tekstylne artykuły kąpielo-
we, ręczniki, prześcieradła, pościel, tekstylia wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym, bielizna stołowa i kuchenne 
artykuły tekstylne, ścierki do osuszania naczyń, 25 szlafroki.

(210) 511928 (220) 2020 03 25
(731) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P POMORSKIE DOMY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje 
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi finanso-
we, sprzedaż nieruchomości, wycena majątku nieruchome-
go, wynajem mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, 
wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nierucho-
mościami, finansowanie projektów deweloperskich, usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, finansowe za-
rządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 37 usługi 
budowlane, w tym: budowa nieruchomości komercyjnych, 
budowa nieruchomości mieszkalnych [budownictwo], bu-
dowa utwardzanych miejsc parkingowych, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieru-
chomości, usługi rozbiórkowe, sprzątanie nieruchomości, 
konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, usługi 
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości.

(210) 511934 (220) 2020 03 27
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olimp Labs w trosce o zdrowie i odporność Polaków

(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 01.17.11, 
01.17.25

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki 
wydawane bez recepty, leki ziołowe, suplementy diety, su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
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tycznymi, suplementy ziołowe, witaminy i preparaty witami-
nowe, preparaty witaminowe i mineralne, mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, 
dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki 
posiłków, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, dostarczanie informacji 
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe i mar-
ketingowe, promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, marketing 
bezpośredni, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych.

(210) 511937 (220) 2020 03 27
(731) SYLPO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 24.17.01, 24.17.02, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.06, 
26.11.13

(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów 
produkcyjnych i przemysłu, chemiczne środki czyszczące 
do stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne 
środki konserwujące do użytku w produkcji mydeł i ole-
jów roślinnych, chemiczne środki konserwujące do użytku 
w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, chemiczne środ-
ki przeciw zamarzaniu, chemikalia czyszczące, chemikalia 
przemysłowe, mieszanki zapobiegające zamarzaniu, prepa-
raty bakteriobójcze [inne niż do użytku medycznego i we-
terynaryjnego], preparaty chemiczne adsorbujące, prepara-
ty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do usu-
wania plam, preparaty do czyszczenia przemysłowego sto-
sowane w procesach produkcyjnych, produkty chemiczne 
do celów przemysłowych, środki absorpcyjne, środki che-
miczne dla przemysłu, środki chemiczne w postaci wzmac-
niaczy właściwości czyszczących, środki do mycia podczas 
procesów produkcyjnych, ciecze do czyszczenia podczas 
procesów produkcyjnych, detergenty do użytku przemy-
słowego, detergenty o właściwościach antybakteryjnych 
do stosowania w procesach produkcyjnych, detergenty 
o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w proce-
sach produkcyjnych, detergenty stosowane w procesach 
produkcyjnych, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy 
używane w procesach produkcyjnych, środki oczyszcza-
jące w postaci cieczy używane w procesach produkcyj-
nych, środki odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa 
domowego], 3 chemiczne produkty do ożywiania kolorów 
do użytku domowego [pranie], preparaty do czyszczenia 

na sucho, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie 
domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalne-
go, dodatki do prania, mydło [detergent], płyny do pra-
nia, płyny do prania chemicznego, preparaty chemiczne 
do prania, preparaty do czyszczenia tkanin, środki do pra-
nia tkanin, aerozole czyszczące, aerozole odtłuszczające, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, artykuły do wybielania, 
benzyna do wywabiania plam, chusteczki nasączone pre-
paratami czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty 
czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach 
emulgujących, detergenty, kremy do polerowania, miesza-
niny do czyszczenia ubikacji, mieszanka do polerowania 
podłóg, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, mieszanki 
czyszczące do usuwania plam, mieszanki do mycia okien, 
mieszanki polerujące, mieszanki do pielęgnacji podłóg, 
mieszanki usuwające farbę, mydło w płynie do mycia na-
czyń, odplamiacz, oleje czyszczące, pasta do podłogi, 
pasty płynne do podłóg, płyn do mycia naczyń, płyny 
do czyszczenia, płyny do mycia, płyny do szorowania, pre-
paraty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czysz-
czenia szkła, preparaty do nadawania połysku, preparaty 
do odbarwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty 
do udrażniania rur, preparaty do usuwania pleśni, preparaty 
do usuwania tłuszczu, preparaty do wybielania, preparaty 
do wywabiania plam, preparaty myjące, preparaty wybiela-
jące, produkty do usuwania plam, produkty do udrażniania 
odpływów i zlewów, proszek do szorowania, proszki do po-
lerowania, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami 
czyszczącymi, roztwory do szorowania, środki czyszczące, 
substancje czyszczące do użytku domowego, substancje 
do szorowania, żrące środki czyszczące, wywabiacze plam 
[preparaty], wybielacze, 7 automatyczne maszyny do czysz-
czenia, automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, 
odkurzacze roboty, roboty do czyszczenia do celów do-
mowych, roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], 
roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], zrobotyzowa-
ne instalacje do mycia pojazdów, akcesoria do zamiatania 
dróg do przyłączania do pojazdów, doczepiane akcesoria 
do odśnieżania do pojazdów, dmuchawy śniegowe docze-
piane do pojazdów, dmuchawy do śniegu, doczepiane ak-
cesoria do pojazdów do wirnikowego odgarniania śniegu, 
maszyny do czyszczenia ulic, maszyny do czyszczenia ulic 
z własnym napędem, maszyny do usuwania śniegu, maszy-
ny do wydmuchiwania śniegu, odśnieżarki, maszyny do za-
miatania ulic, ostrza pługu do pojazdów, pługi odśnieżające 
wirnikowe, pługi śnieżne, pojazdy do czyszczenia ulic [ma-
szyny], pojazdy do odśnieżania, pojazdy do wydmuchiwa-
nia śniegu, pojazdy zamiatające ulice [maszyny], ręcznie na-
pędzane maszyny do czyszczenia ulic, urządzenia do usu-
wania śniegu [maszyny], urządzenia do zamiatania dróg 
mocowane do pojazdów, zamiatarki drogowe, zamiatarki 
drogowe [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], 
zamiatarki ulic, zamiatarki ulic [maszyny], akcesoria moco-
wane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków 
dezynfekcyjnych, automatyczne urządzenia do szorowania 
podłóg, dysze obrotowe do maszyn do wysokociśnienio-
wego mycia wodą, dysze rozpylające podłączane do ci-
śnieniowych maszyn czyszczących, elektryczne domowe 
odkurzacze, elektryczne maszyny do polerowania podłóg, 
elektryczne maszyny domowe do odkurzania, elektryczne 
mopy parowe, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien 
zawierające szczotki, elektryczne odkurzacze do dywanów, 
elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, elektryczne 
odkurzacze ręczne, elektryczne parowe maszyny czyszczą-
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ce, elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, 
elektryczne urządzenia do czyszczenia sprężonym powie-
trzem, elektryczne urządzenia do czyszczenia pod wyso-
kim ciśnieniem, elektryczne urządzenia do mycia okien, 
elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], 
elektryczne zamiatarki do dywanów, froterki elektryczne, 
froterki podłogowe, maszyny czyszczące poprzez ssanie 
używane w produkcji, maszyny do ciągłego czyszczenia 
i wybielania, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, ma-
szyny do czyszczenia podłóg, maszyny do czyszczenia 
powierzchni przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, 
maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], ma-
szyny do czyszczenia przemysłowego, maszyny do czysz-
czenia przemysłowego [polerki], maszyny do mycia ciśnie-
niowego, maszyny do mycia podłóg, maszyny do szorowa-
nia podłóg, maszyny do szybkiego ścierania, odkurzacze, 
odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze do celów prze-
mysłowych, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odku-
rzacze do odsysania płynów, odkurzacze do powierzchni 
komercyjnych i przemysłowych, odkurzacze do suchych 
i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne do ce-
lów przemysłowych, odkurzacze elektryczne, odkurzacze 
elektryczne i ich części, odkurzacze samochodowe, odku-
rzacze zasilane bateriami, które można ponownie nałado-
wać, pojazdy czyszczące bez operatora, polerki do podłogi, 
polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, polerki (podło-
gowe) [elektryczne], pompy wysokociśnieniowe do mycia 
urządzeń i instalacji, przemysłowe maszyny czyszczące, 
wykorzystujące dysze ciśnieniowe, przemysłowe maszyny 
do czyszczenia podłóg, silniki, układy napędowe i części 
do maszyn czyszczących, silniki, układy napędowe i czę-
ści do maszyn myjących, urządzenia sterujące do obsługi 
maszyn czyszczących i myjących, urządzenia zamiatające, 
czyszczące, myjące i piorące.

(210) 511943 (220) 2020 03 28
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓL KEBAB

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 
24.09.02, 24.09.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
26.01.19, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.05, 
26.04.10, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, usługi barów i restauracji, usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, usługi barów typu fast-food 
na wynos.

(210) 511944 (220) 2020 03 28
(731) KONCOWIK ROMAN GASTROMAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Dolce pizza

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barów i restaura-
cji, pizzerie, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w za-
kresie jedzenia na wynos.

(210) 511952 (220) 2020 03 29
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE OF MACEDONIA

(531) 27.05.01, 27.05.09, 03.07.19
(510), (511) 33 wina.

(210) 511971 (220) 2020 03 26
(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jaja ZAGRODOWE

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy 
mięsne, jaja, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, żywe zwierzęta, karma 
dla zwierząt, jaja do wysiadywania.
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(210) 511973 (220) 2020 03 26
(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gęś ZAGRODOWA

(531) 03.07.06, 25.03.01, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy 
mięsne, jaja, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, żywe zwierzęta, karma 
dla zwierząt, jaja do wysiadywania.

(210) 511974 (220) 2020 03 26
(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) Sedar jaja Zagrodowe
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, 
ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowane z mięsa, wędliny, 
konserwy mięsne, jaja, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, 
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, żywe zwierzęta, 
karma dla zwierząt, jaja do wysiadywania.

(210) 511978 (220) 2020 03 26
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, ZURYCH, CH
(540) (znak słowny)
(540) Milka, Delikatność smakuje lepiej
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao i czekolady oraz 
preparaty do wyrobu takich napojów, czekolada, wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, w szczególności wyroby czekolado-
we i/lub cukrowe, ciasteczka, wafelki, ciasta, ciastka, wypieki 
i wyroby z ciasta, preparaty zbożowe, lody spożywcze, mia-
nowicie lody, mrożone słodycze i desery, słodycze i desery 
chłodzone, smarowidła czekoladowe.

(210) 511984 (220) 2020 03 26
(731) BUDZYŃSKA ALEKSANDRA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WYDAWNICTWO PEŁNE CZASU
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej, dostarcza-
ne on-line z baz danych lub za pomocą środków dostępnych 
w Internecie (w tym za pomocą stron www), publikacje elek-
troniczne, czasopisma elektroniczne, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, nagrania i publikacje multime-
dialne, oprogramowanie komputerowe, programy kompu-
terowe, dane zapisane w formie elektronicznej, optycznej 
lub magnetycznej, nośniki danych, nagrania audio i wideo, 
16 książki, książki, zakładki do książek, druki, publikacje dru-

kowane, czasopisma ilustrowane, komiksy, dzienniki, perio-
dyki [czasopisma], podręczniki, katalogi, artykuły drukowane, 
fotografie, odbitki, portrety, karty pocztowe, afisze, plakaty, 
kalendarze, pamiętniki, dzienniki, organizery osobiste, albu-
my do wklejania, bloczki notatnikowe i zeszyty, przyrządy 
do pisania, pokrowce i okładki na książki, przewodniki infor-
macyjne i podręczniki instruktażowe, książki dotyczące sa-
mopomocy i książki z poradami, zeszyty do ćwiczeń, książki 
w zakresie planowania i organizowania harmonogramów, 
pamiętniki, dzienniki, albumy i almanachy, agendy, przyrządy 
do pisania i kreślarskie, materiały biurowe, podpórki do ksią-
żek, afisze, plakaty, kartki z życzeniami, 35 usługi badań rynku 
dla wydawców, zarządzanie handlowe licencjami na towary 
i usługi dla osób trzecich, informacja o działalności gospo-
darczej, organizowanie i prowadzenie targów związanych 
z działalnością wydawniczą, usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, administrowanie sprzedażą, kompilowanie, 
przechowywanie, analiza i odzyskiwanie informacji i danych, 
aktualizacja informacji w komputerowych bazach danych, 
świadczenie usług katalogowych, zarządzanie prenumeratą 
publikacji, badania, analizy, statystyki i bazy danych związane 
z biznesem, marketingiem i informacją marketingową, usłu-
gi doradztwa w zakresie zakupów dla konsumentów, bada-
nia i raporty konsumenckie, recenzje na temat produktów 
i usług dla klientów, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej 
oraz on-line następujących towarów: audiobooki, ebooki, 
książki, książki, zakładki do książek, druki, publikacje druko-
wane, czasopisma ilustrowane, komiksy, dzienniki, periody-
ki [czasopisma], podręczniki, katalogi, artykuły drukowane, 
fotografie, odbitki, portrety, karty pocztowe, afisze, plakaty, 
kalendarze, pamiętniki, dzienniki, organizery osobiste, albu-
my do wklejania, bloczki notatnikowe i zeszyty, przyrządy 
do pisania, pokrowce i okładki na książki, przewodniki infor-
macyjne i podręczniki instruktażowe, książki dotyczące sa-
mopomocy i książki z poradami, zeszyty do ćwiczeń, książki 
w zakresie planowania i organizowania harmonogramów, 
pamiętniki, dzienniki, albumy i almanachy, agendy, przyrządy 
do pisania i kreślarskie, materiały biurowe, podpórki do ksią-
żek, afisze, plakaty, kartki z życzeniami dystrybucja następu-
jących towarów: audiobooki, ebooki, książki, książki, zakładki 
do książek, druki, publikacje drukowane, czasopisma ilustro-
wane, komiksy, dzienniki, periodyki [czasopisma], podręczni-
ki, katalogi, artykuły drukowane, fotografie, odbitki, portrety, 
karty pocztowe, afisze, plakaty, kalendarze, pamiętniki, dzien-
niki, organizery osobiste, albumy do wklejania, bloczki notat-
nikowe i zeszyty, przyrządy do pisania, pokrowce i okładki 
na książki, przewodniki informacyjne i podręczniki instrukta-
żowe, książki dotyczące samopomocy i książki z poradami, 
zeszyty do ćwiczeń, książki w zakresie planowania i organi-
zowania harmonogramów, pamiętniki, dzienniki, albumy 
i almanachy, agendy, przyrządy do pisania i kreślarskie, mate-
riały biurowe, podpórki do książek, afisze, plakaty, kartki z ży-
czeniami, 41 usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usłu-
gi wydawnicze), wydawanie książek, ebooków, czasopism, 
biuletynów, gazet, prospektów, audiobooków, katalogów, 
muzyczne usługi wydawnicze, redagowanie, skład i korekta 
tekstów, komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji, usługi poligraficzne, usługi szkoleniowe, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, sympo-
zjów i zjazdów, organizowanie gier i konkursów, publikacje 
elektroniczne on-line książek, ebooków, czasopism, biulety-
nów, gazet, prospektów, audiobooków, katalogów.

(210) 511987 (220) 2020 03 27
(731) MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
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(540) MONSUN
(510), (511) 11 urządzenia wentylacyjne, wentylatory do sys-
temów wentylacji i klimatyzacji, 35 sprzedaż detaliczna 
i hurtowa wentylatorów oraz urządzeń do wentylacji i kli-
matyzacji, handlowe wyceny wentylatorów oraz urządzeń 
do wentylacji i klimatyzacji, informacja handlowa w zakresie 
wentylatorów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji.

(210) 511990 (220) 2020 03 27
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PALMA GOLD
(510), (511) 29 margaryna, oleje spożywcze, tłuszcze jadalne.

(210) 511996 (220) 2020 03 27
(731) KUREK JANUSZ ALPA- DYSTRYBUCJA, Tarnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIO terapia

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kremy, żele, emul-
sje, mleczka, 5 produkty farmaceutyczne, dietetyczne, wy-
ciągi ziołowe, 29 konserwowane i gotowane owoce i warzy-
wa, oleje jadalne.

(210) 511997 (220) 2020 03 27
(731) HOVHANNISYAN ARKADI, HOVHANNISYAN 

ALEKSANDRA REVITAL SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOŚCINNOŚĆ KAUKAZU Lavash

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje z grillem, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi restau-
racji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje 
oferujące dania na wynos, usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, serwowanie napojów alkoholowych, usługi cate-
ringu zewnętrznego, usługi w zakresie gotowania posiłków, 
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, przy-
gotowywanie posiłków i napojów, usługi w zakresie przygo-

towywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 512004 (220) 2020 03 27
(731) PACZYŃSKA MARZENA TESORA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) TESORA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w sklepach 
stacjonarnych oraz w Internecie: zabawek, mat do przewi-
jania niemowląt, krzesełek dla dzieci i niemowląt, akceso-
riów łazienkowych dla żłobków, pomocy dydaktycznych 
dla przedszkoli, pomocy dydaktycznych dla szkól z zakresu 
matematyki, chemii, fizyki, geografii, historii, biologii, języ-
ków obcych oraz kodowania, zabawek kreatywnych, gier, 
puzzli edukacyjnych, produktów edukacyjnych Montessori, 
produktów do integracji sensorycznej, specjalistycznych 
pomocy edukacyjnych z logopedii, specjalistycznych po-
mocy naukowych dla dyslektyków oraz dyskalkulików, spe-
cjalistycznych pomocy edukacyjnych z zakresu pedagogiki 
oraz rozwoju społecznego, pomocy do pracowni języka 
polskiego, pomocy do pracowni plastycznej, materiałów 
z zakresu edukacji prozdrowotnej, rękawiczek laboratoryj-
nych, odzieży medycznej, pojemników na odpady medycz-
ne, apteczek, wag (w tym laboratoryjnych), tablic szkol-
nych, ekranów do projektorów, nakładek magnetycznych, 
sprzętu sprzątającego, dozowników do środków czystości, 
suszarek do dłoni, wózków na wyposażenie do utrzymania 
czystości, środków do dezynfekcji.

(210) 512016 (220) 2020 03 27
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost Szybkie Nadania

(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.07.03, 01.07.06, 01.07.10, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 36 usługi finansowe, operacje finansowe, trans-
akcje finansowe dokonywane również za pośrednictwem 
Internetu, skomputeryzowane usługi finansowe, 38 usługi 
portalu internetowego umożliwiającego nadawanie prze-
syłek kurierskich, paczek i listów, przesyłanie informacji 
za pomocą terminali służących do nadawania, odbioru 
i przesyłania korespondencji w tym: przesyłek, listów oraz 
paczek, elektroniczna transmisja danych do płacenia ra-
chunków dla użytkowników sieci komputerowych i komu-
nikacyjnych, elektroniczna transmisja danych do zawiera-
nia umów transportowych, mających na celu doręczenie 
nabytych towarów, umożliwianie dostępu do komputero-
wych baz danych, także poprzez sieci komputerowe i ko-
munikacyjne, w trybie on-line, przesyłanie e-faktur drogą 
elektroniczną, elektroniczna wymiana dokumentów oraz 
danych, elektroniczne przesyłanie informacji, usługi poczty 
elektronicznej.

(210) 512018 (220) 2020 03 27
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) InPost Paczka w Weekend

(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.07.03, 01.07.06, 01.07.10, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.07, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17

(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kom-
puterowe do obsługi elektronicznych systemów powiada-
miania za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 
35 wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w za-
kresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania 
tekstów reklamowych, 39 usługi w zakresie transportu, pa-
kowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek 
do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, 
dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.

(210) 512029 (220) 2020 03 27
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLHUMIN
(510), (511) 10 urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne 
do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.

(210) 512030 (220) 2020 03 27
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLFA TARCHOMIN
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i wete-
rynaryjne, urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne 
do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.

(210) 512031 (220) 2020 03 27
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f POLFA TARCHOMIN

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i wete-
rynaryjne, urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne 
do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.

(210) 512032 (220) 2020 03 27
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i wete-
rynaryjne, urządzenia, przyrządy i narzędzia medyczne 
do wstrzykiwania preparatów farmaceutycznych.

(210) 512037 (220) 2020 03 30
(731) WIRPLAST - WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Babienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTYLFIX

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 17 klejąca taśma uszczelniająca do spoin dacho-
wych, izolacyjne masy uszczelniające, substancje izolacyjne, 
arkusze izolacyjne, kleje izolacyjne, maty izolacyjne, powłoki 
izolacyjne, materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, wypełnia-
cze izolacyjne, folie izolacyjne, uszczelniacze płynne, mate-
riały uszczelniające, masy uszczelniające, pierścienie uszczel-
niające, masa uszczelniająca do uszczelniania złączy, klejące 
mieszanki uszczelniające, szczeliwa [masy uszczelniające], 
taśmy uszczelniające (niemetalowe -), ukształtowana pian-
ka do uszczelniania, niemetalowe promieniowe pierścienie 
uszczelniające, paski uszczelniające z gumy, wypełniacze 
do złączy uszczelniających, elastomerowe materiały uszczel-
niające nieprzepuszczające cieczy, lepkie szczeliwa i mie-
szanki uszczelniające, niemetalowe mieszanki uszczelniające 
do złączeń, elastomerowe materiały uszczelniające nieprze-
puszczające gazów, taśmy uszczelniające przed warunka-
mi atmosferycznymi (niemetalowe -), środki uszczelniające 
do stosowania w budownictwie, pianka poliuretanowa o ni-
skiej gęstości do uszczelniania, folia poliuretanowa do użytku 
przy uszczelnianiu i izolowaniu, materiały izolacyjne do da-
chów, szczeliwa lepkie do pokryć dachowych, nieprzepusz-
czalne taśmy klejące do krawędziowania dachów.

(210) 512039 (220) 2020 03 30
(731) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLARMA
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(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, biały miękki ser 
twarogowy, biały ser, biały ser z chudego mleka [quark], 
bita śmietana, desery jogurtowe, desery mleczne, desery 
wykonane z produktów mlecznych, gęsta, tłusta śmietana 
(crème fraîche), jogurt, jogurt z mleka koziego, jogurty, jo-
gurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty 
o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, kefir 
[napój mleczny], kwaśna śmietana, kwaśne mleko, masło, 
masło czosnkowe, masło z ziołami, miękkie dojrzałe sery, 
mleczne produkty, mleko, mleko kozie, mleko krowie, mle-
ko odtłuszczone, mleko organiczne, mleko owcze, mleko 
zsiadłe, napoje mleczne, napoje mleczne zawierające owo-
ce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje 
z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, paluszki serowe, 
paluszki z mozzarelli, pasty do smarowania na bazie mleka 
z niską zawartością tłuszczu, pasty mleczne do smarowania, 
przetwory twarożkowe, przetworzony ser, schłodzone dese-
ry mleczne, ser cheddar, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej 
zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy, ser śmietan-
kowy, ser twardy, puddingi na bazie mleka, ser twarogowy, 
ser typu twarogowego, ser wędzony, ser z mleka koziego, ser 
z przyprawami, ser z ziołami, serek mascarpone, sery dojrze-
wające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, skyr, śmie-
tana, śmietana kremówka do ubijania, śmietana [produkty 
mleczarskie], śmietana tłusta, śmietanka do kawy w proszku, 
starty ser, świeży biały ser, twaróg, zsiadłe mleko.

(210) 512057 (220) 2020 03 30
(731) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BS Pay
(510), (511) 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
np. przez Internet - home banking, usługi bankowe w zakre-
sie oszczędności, lokaty kapitału wymiana pieniędzy, depo-
zyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, trans-
akcje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe, 
operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, 
informacje bankowe, informacje finansowe, inwestycje kapi-
tałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie 
konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie ko-
respondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie 
tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe.

(210) 512095 (220) 2020 03 30
(731) Life Way Company_Ltd For General Trading, 

Comercial Agency & Healthy Suppiels, Raparin, IQ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TimaX

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.15.01, 24.15.08
(510), (511) 3 amoniak [alkalia lotne] stosowany jako deter-
gent, antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe 
płyny do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, balsa-
my, inne niż do celów medycznych, chemiczne produkty 
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chus-

teczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, 
detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do medycznych, esencje eteryczne, kosme-
tyki, kremy do polerowania, kremy kosmetyczne, krochmal 
do nadawania połysku praniu, krochmal do prania, mydła, 
mydła do ożywiania koloru tkanin, olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty 
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, 
preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania 
rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe, 
preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych, 
preparaty wygładzające [krochmal], produkty perfumeryjne, 
preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, saszet-
ki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, 
soda wybielająca, sole wybielające, szampony, ściereczki 
nasączone detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki do namaczania 
prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświe-
żające powietrze [zapachowe], środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, środki wybielające stosowane w pral-
nictwie (ultramaryna), środki wygładzające i nadające praniu 
połysk, środki zmiękczające do tkanin, wosk do parkietów, 
wosk do podłóg, wybielacze stosowane w pralnictwie.

(210) 512146 (220) 2020 04 01
(731) FUNDACJA POLSKA ZIEMIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGMRiK Polska Grupa Medialna Rolników 

i Konsumentów

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 35 usługi reklamo-
we, usługi reklamowe realizowane za pośrednictwem portali 
internetowych i internetowych portali społecznościowych, 
usługi reklamowe realizowane za pośrednictwem prasy, 
w tym prasy elektronicznej, 41 usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze.

(210) 512166 (220) 2020 04 02
(731) RUCIŃSKA BEATA BABSKIE SPRAWY, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babskie sprawy
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(531) 26.02.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, 
usługi spa, usługi manicure i pedicure, elektroliza kosmetycz-
na, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, za-
biegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla wło-
sów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny 
zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza 
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny 
zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie 
żylaków za pomocą lasera, wstrzykiwalne kuracje wypeł-
niaczami do celów kosmetycznych, masaże, masaż tkanek 
głębokich, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów 
na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze doty-
czące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, usługi 
w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego maki-
jażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu per-
manentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, lase-
rowe usuwanie żylaków, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, zabiegi depi-
lacyjne, gabinety pielęgnacji skóry, usługi w zakresie przedłu-
żania rzęs, usługi w zakresie usuwania makijażu permanent-
nego, salony tatuażu, usługi w zakresie tatuażu, kosmetyczne 
wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, laserowe usuwanie 
tatuaży, usługi tatuażu brwi, tatuowanie, piercing jako usługi 
w zakresie kolczykowania ciała, usługi salonów fryzjerskich, 
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, fryzjerstwo, usługi fry-
zjerskie, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, układanie 
włosów, stylizacja włosów, udzielanie informacji w dzie-
dzinie stylizacji włosów, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi trwałej ondulacji 
włosów, usługi rozjaśniania włosów, usługi prostowania wło-
sów, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi obcinania 
włosów, usługi kręcenia włosów, usługi farbowania włosów, 
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, odbudowa 
włosów, mycie włosów szamponem, kuracje do włosów.

(210) 512167 (220) 2020 04 02
(731) JANUSZ COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JanuszCoin

(531) 03.05.19, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa następu-
jących towarów: pendrive jako pamięć USB, pamięć flash, 
urządzenia pamięci, przenośne urządzenia pamięci flash, 
urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, bre-
loczki do kluczy, breloczki metalowe do kluczy, breloczki 
skórzane do kluczy, breloczki do kluczy z imitacji skóry, nie-
metalowe breloczki do kluczy, wisiorki, zawieszki, zawieszki 
do kółek na klucze, opaski na nadgarstek, monety do kolek-
cjonowania, monety niesłużące do płacenia, zestawy monet 
do celów kolekcjonerskich, monety pamiątkowe, długopi-
sy, długopisy kolorowe, kubki, kubki wykonane z tworzyw 

sztucznych, kubki szklane, kubki ceramiczne, kubki do na-
pojów, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dzie-
cięca, swetry, topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, 
odzież wierzchnia dla dzieci, koszulki, bluzy, bluzy z kaptu-
rem, koszule, kurtki, skarpetki, T-shirty, bluzki, spodnie, czapki 
z daszkiem, 36 wymiana wirtualnej waluty, wymiana finan-
sowa waluty wirtualnej, usługi przelewu waluty wirtualnej, 
transfery elektroniczne wirtualnych walut, usługi w zakresie 
wirtualnej waluty, dostarczanie informacji dotyczących kur-
sów wymiany walut, handel walutami on-line w czasie rze-
czywistym, handlowanie walutami, kupno i sprzedaż walut, 
notowania kursów wymiany walut, przewidywanie kursów 
walutowych, swapy walutowe, sporządzanie i notowanie 
informacji o kursach wymiany walut, transakcje finansowe 
w zakresie walutowych transakcji swapowych, transakcje 
wymiany walut, udostępnianie informacji na temat cen kursu 
walut, udostępnianie informacji związanych z transakcjami 
walutowymi, usługi finansowe związane z walutami cyfro-
wymi, usługi finansowych baz danych związane z wymianą 
walut, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi 
walutowe, wymiana walutowa.

(210) 512169 (220) 2020 04 02
(731) WOŚKOWIAK DAWID, Grodzisk Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) RAPIDO
(510), (511) 39 usługi kurierskie [wiadomości lub towary], 
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, dostawa towarów, logistyka transportu, 
pakowanie towarów, składowanie towarów, transport, usługi 
rozładunku towarów, wynajmowanie magazynów.

(210) 512170 (220) 2020 04 02
(731) MICHAŁOWSKA KATARZYNA NATURA CENTRUM 

PROMOCJI ZDROWIA I URODY PORADNIA 
DIETETYCZNA, Pniewy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURA Spa

(531) 02.01.23, 05.05.20, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi spa, usługi manicure i pedicure, elek-
troliza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, usługi kosme-
tyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla 
włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgna-
cji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, ko-
smetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne 
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usuwanie żylaków za pomocą lasera, zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, masaże, masaż tkanek głębokich, informa-
cje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie 
cellulitu z ciała, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, 
usługi mikrodermabrazji, usługi w zakresie krioterapii, usłu-
gi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, 
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi kosme-
tyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, laserowe usuwanie żylaków, usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane z pie-
lęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry.

(210) 512172 (220) 2020 04 02
(731) WIKA BARTOSZ RIO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNARIO

(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe okna dachowe, metalowe okna 
podnoszone, okna aluminiowe, okna ścienne z metalu, okna 
skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okna me-
talowe, drzwi aluminiowe, aluminiowe drzwi do mieszkań, 
drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, drzwi me-
talowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, drzwi metalowe 
garażowe, aluminiowe drzwi ogrodowe, rolety metalowe, 
metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, rolety 
zewnętrzne metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalo-
we, zewnętrzne rolety zwijane wykonane z metalu, bramy 
metalowe, bramy żaluzjowe metalowe, metalowe parapety 
okienne, parapety z materiałów metalowych, 19 okna nie-
metalowe, okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, 
niemetalowe okna świetlikowe do budynków, niemetalowe 
okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, okna świetlikowe 
wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku 
w budynkach, okna szklane, okna żaluzjowe niemetalowe, 
niemetalowe okna skrzynkowe, drzwi niemetalowe, nie-
metalowe drzwi oszklone, drzwi szklane, drzwi wykonane 
z plastiku do budynków, niemetalowe zewnętrzne drzwi, 
okna wykonane z PCV, niemetalowe rolety antywłamaniowe, 
niemetalowe i nietekstylne rolety do użytku zewnętrznego, 
rolety zewnętrzne z tworzyw sztucznych, niemetalowe ro-
lety zewnętrzne do okien, bramy niemetalowe, niemetalo-
we bramy bezpieczeństwa, niemetalowe bramy garażowe 
do użytku domowego, bramy roletowe niemetalowe, progi 
i parapety z materiałów niemetalowych, niemetalowe pa-
rapety okienne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa okien, 
drzwi, rolet, bram, parapetów, 37 usługi budowlane, budowa 
budynków mieszkalnych, budowa budynków na zamówie-
nie, budowa części budynków, budowa domów, budowa 
domów na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa 
nieruchomości mieszkalnych, nadzór nad robotami budow-
lanymi, stawianie fundamentów, usługi konstrukcyjne, usługi 
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi informacyj-
ne w zakresie konstrukcji budynków, wznoszenie budynków 
i innych konstrukcji, wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 
zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon-
struowania budynków, zarządzanie projektem budowy, bu-
dowa ścian, budowa ścianek działowych, budowa ścian dzia-

łowych we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, 
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i da-
chów, instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, 
układanie dachówki, murowanie lub murowanie z blocz-
ków, ponowna obróbka powierzchni dachów, nakładanie 
powłok nieprzemakalnych na dachy, montaż belkowania 
dachu, izolowanie dachów, izolacja ścian wewnętrznych i ze-
wnętrznych, sufitów i dachów, instalacja pokryć dachowych, 
montaż drzwi i okien, montaż okuć okiennych, montaż i na-
prawa żaluzji okiennych, instalowanie okien, wymiana okien, 
konserwacja okien, izolacja termiczna okien, wymiana ram 
okiennych, instalowanie ram okiennych, szklenie okien, na-
prawa okien, malowanie ram okiennych, naprawa i izolacja 
połączeń okiennych, montaż bram, montaż okuć do drzwi, 
montaż rolet.

(210) 512173 (220) 2020 04 02
(731) SZCZYGIEŁ WIKTOR, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDFINCH

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 24 ręczniki, ręczniki frotte, duże ręczniki, ręczni-
ki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki kuchenne, mate-
riał ręcznikowy, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk, ręczniki 
dla dzieci, tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki 
do ćwiczeń, tekstylne ręczniki kuchenne, ręczniki wykona-
ne z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia 
włosów, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, tka-
niny tekstylne do użytku w produkcji ręczników, materiały 
tekstylne w belach do produkcji ręczników, pościel, bielizna 
pościelowa, pościel jako materiały tekstylne, artykuły tek-
stylne do użytku jako pościel, tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji pościeli, materiały tekstylne w belach używane 
do produkcji nakryć do pościeli, tekstylia, jednorazowa po-
ściel tekstylna, nietkane artykuły tekstylne, tekstylia do sy-
pialni, tekstylne poszwy na kołdry, elastyczne tkane mate-
riały tekstylne, tkaniny tekstylne w rolkach, tekstylia do wy-
posażenia domu, kołdry z materiałów tekstylnych, tkaniny 
tekstylne do celów produkcyjnych, tkaniny tekstylne do pro-
dukcji odzieży, materiały tekstylne do produkcji odzieży, ety-
kiety tekstylne do oznaczania odzieży, materiały tekstylne 
w belach z bawełny, bielizna pościelowa z tekstylnych ma-
teriałów nietkanych, materiały tekstylne tkane do produkcji 
artykułów odzieżowych, tkaniny tekstylne do użytku w pro-
dukcji prześcieradeł, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
odzieży sportowej, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji 
poszewek na poduszki, 25 odzież, odzież damska, odzież 
męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, topy, 
odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzch-
nia dla dzieci, odzież do spania, sukienki, suknie, koszulki, 
bluzy, bluzy z kapturem, spódnice, koszule, kurtki, skarpetki,  
T-shirty, bluzki, spodnie, odzież sportowa, obuwie, obuwie 
sportowe, obuwie dla dzieci, obuwie, obuwie codziennego 
użytku, obuwie inne niż sportowe, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa tekstyliów, odzieży, obuwia, ręczników, pościeli.

(210) 512268 (220) 2020 04 03
(731) BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Business Partners Club

(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, ak-
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, dostarczanie informacji staty-
stycznych dotyczących biznesu, elektroniczne przetwarza-
nie danych, gromadzenie danych, gromadzenie i systema-
tyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elek-
tronicznych, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, kompilacja danych dla 
osób trzecich, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo 
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, doradztwo w zakresie usług reklamowych 
i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marke-
tingowego, dostarczanie informacji i świadczenie usług do-
radczych w zakresie handlu elektronicznego, usługi dorad-
cze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi dorad-
cze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi konsul-
tacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, usługi 
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce promocji kampanii pozyskiwania funduszy, porady zwią-
zane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, planowa-
nie podatkowe [rachunkowość], księgowość i prowadzenie 
ksiąg, księgowość administracyjna, przygotowywanie i wy-
pełnianie zeznań podatkowych, przygotowanie skompute-
ryzowanej rachunkowości, prowadzenie księgowości w za-
kresie elektronicznego transferu funduszy, księgowanie 
kosztów, dostarczanie raportów dotyczących informacji ra-
chunkowych, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [ra-
chunkowość], doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące rachunkowości, doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], doradztwo księgowe w zakresie sporządzania 
zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie po-
datków, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, 36 pozy-
skiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, pozy-
skiwanie funduszy politycznych, usługi w zakresie dotacji fi-
nansowych, usługi finansowania w celu sponsorowania firm, 
analiza inwestycyjna, analizy danych finansowych, analizy 
inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów warto-
ściowych, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, do-
radztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące fundu-
szy powierniczych, doradztwo finansowe dotyczące inwe-
stycji, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, doradztwo 
finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo fi-
nansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo 
finansowe w zakresie planów emerytalnych, doradztwo fi-

nansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe w za-
kresie zarządzania aktywami, doradztwo i analiza finansowa, 
doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradz-
two w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach pa-
pierów wartościowych, doradztwo w zakresie długów, do-
radztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie inwestowania funduszy, doradztwo w zakresie 
inwestycji na okres emerytury, doradztwo w zakresie podat-
ków dochodowych [finansowe], doradztwo związane z kre-
dytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, do-
radztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, 
dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi, 
finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, finansowe 
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, gromadzenie infor-
macji finansowych, informacje finansowe dla inwestorów, 
informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elek-
tronicznych, informacje finansowe i wyceny, informacje in-
westycyjne, konsultacje finansowe związane z kupnem 
i sprzedażą przedsiębiorstw, konsultacje podatkowe [nie do-
tyczy prowadzenia rachunków], konsultowanie zeznań po-
datkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], monito-
rowanie portfeli finansowych, porady finansowe związane 
z programami akcji pracowniczych, porady w zakresie oceny 
finansowej, porady w zakresie wyceny finansowej, porówny-
wanie wyników papierów wartościowych, porównywanie 
wyników portfeli papierów wartościowych, profesjonalne 
usługi konsultacyjne dotyczące finansów, przetwarzanie in-
formacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych 
w zakresie papierów wartościowych, przygotowywanie ra-
portów finansowych związanych z finansowaniem projek-
tów budowlanych, skomputeryzowane usługi doradztwa fi-
nansowego, skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów finanso-
wych, sporządzanie raportów finansowych, sporządzanie 
raportów finansowych w zakresie projektów budowlanych, 
udostępnianie informacji finansowych on-line, udostępnia-
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, 
usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi dorad-
cze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi do-
radcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze w zakresie 
kredytów hipotecznych, usługi doradcze w zakresie spraw 
finansowych, usługi doradztwa powierniczego, usługi do-
radztwa związane z finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury, wyceny i analizy fi-
nansowe, zarządzanie informacją finansową i usługi anali-
tyczne, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie konsor-
cjalne nieruchomości, finansowanie projektów deweloper-
skich, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących ryn-
ku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarzą-
dzania ziemią, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji w zakresie komer-
cyjnych nieruchomości, usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządza-
nia majątkiem i nieruchomościami, usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, zapewnianie środków finansowych 
na rozwój nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, za-
rządzanie portfelem nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji, 
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konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, wycena 
finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena nie-
ruchomości, windykacja, agencje ściągania należności, agen-
cje ściągania wierzytelności, doradztwo związane z organi-
zowaniem kredytów hipotecznych, odzyskiwanie zaległych 
długów, skomputeryzowana windykacja wymagalnych na-
leżności, usługi doradztwa finansowego związane z niewy-
płacalnością, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi 
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, win-
dykacja należności i odzysk długu, 45 usługi prawne, badania 
prawne, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, doradztwo w zakresie sporów sądowych, do-
radztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, organi-
zowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, 
pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usłu-
gi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi biegłych 
sądowych, sprawy sporne (usługi pomocy w -), udzielanie 
opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi 
arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi doradcze 
w zakresie prawa, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi 
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usłu-
gi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubez-
pieczeń społecznych, usługi radców prawnych, usługi w za-
kresie pomocy prawnej, usługi w zakresie rejestracji firm, 
usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych.

(210) 512275 (220) 2020 04 02
(731) JAKO-HURT URSZULA, KRZYSZTOF JAROSZ  

SPÓŁKA JAWNA, Oława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jakohurt JH INM

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej artykułów higie-
nicznych, chemii gospodarczej, artykułów owadobójczych, 
artykułów gryzoniobójczych, artykułów papierniczych, 
przyborów szkolnych, zapalniczek, zapalarek, gazu do za-
palniczek, baterii, oświetlenia, artykułów dekoracyjnych, 
domowego sprzętu elektronicznego, produktów farmaceu-
tycznych, słodyczy.

(210) 512276 (220) 2020 04 03
(731) LUSSA MICHAŁ EASY SURF, Dąbrówka
(540) (znak słowny)
(540) redseazone
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycie-
czek, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 
41 udostępnianie sprzętu i obiektów sportowych, sport (wy-
pożyczanie sprzętu), 43 usługi biura turystycznego związane 
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego.

(210) 512295 (220) 2020 04 06
(731) GAWĘDA RAFAŁ, BALON MARIUSZ RALTEK  

SPÓŁKA CYWILNA, Andrychów

(540) (znak słowny)
(540) FLEXFIT
(510), (511) 28 stopnie [steppery] do aerobiku, steppery 
[urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, artykuły gimnastycz-
ne, artykuły gimnastyczne i sportowe, drążki do ćwiczeń, 
hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, ławki do ćwiczeń, 
ławki do użytku gimnastycznego, maszyny do ćwiczeń fi-
zycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, maszyny do przysiadów, pasy na talię, 
do ćwiczeń, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły spor-
towe], piłki do ćwiczeń, przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, ręka-
wice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania 
sportu, równoważnie [sprzęt gimnastyczny], równoważnie 
[gimnastyczne], skrzynie gimnastyczne, skakanki, stanowiska 
maszyn do biegania, stacjonarne rowery treningowe, sprzęt 
sportowy, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń 
fizycznych w pomieszczeniach, sztangi do podnoszenia cię-
żarów, taśmy do ćwiczeń, taśmy elastyczne do rozciągania 
palców, uchwyty do artykułów sportowych, trampoliny [ar-
tykuły sportowe], torby specjalnie przystosowane do sprzę-
tu sportowego, wałki do ćwiczeń mięśni brzucha do celów 
utrzymywania formy fizycznej, urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych [ćwiczenia], urządzenia do osiągania sprawności fizycz-
nej [nie do użytku medycznego], urządzenia do kulturystyki 
[ćwiczenia], worki treningowe, piłki jako sprzęt sportowy, 
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, artykuły i sprzęt 
sportowy.

(210) 512320 (220) 2020 04 08
(731) REBASED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.01.01, 02.01.23, 16.03.19, 27.05.01
(510), (511) 9 kontrolery i regulatory, elektroniczne kontrole-
ry cyfrowe, kontrolery do sieci ethernet, kontrolery stacji ba-
zowej do telekomunikacji, kontrolery RAID [nadmiarowa ma-
cierz niezależnych dysków], smartfony, bramy do Internetu 
rzeczy [IoT], czujniki do Internetu rzeczy [IoT], rozszerzacze 
zasięgu [anteny] do Internetu rzeczy [IoT], oprogramowanie 
komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy 
[IoT], moduły sprzętu komputerowego do użytku w urzą-
dzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przed-
miotów, ładowarki do smartfonów, zasilacze do smartfonów, 
klawiatury do smartfonów, stacje dokujące do smartfonów, 
bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów, głośni-
ki bezprzewodowe, słuchawki bezprzewodowe, ładowarki 
bezprzewodowe, klawiatury bezprzewodowe, nadajniki 
i odbiorniki bezprzewodowe, bezprzewodowe zestawy słu-
chawkowe do smartfonów, urządzenia do bezprzewodowej 
transmisji danych, bezprzewodowe urządzenia komunika-
cyjne do transmisji treści multimedialnych, modemy, mode-
my światłowodowe, modemy komputerowe, modemy ko-
munikacyjne, routery sieciowe, routery bezprzewodowe, ro-
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utery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych 
[WAN], routery do doprowadzania sygnałów audio, wideo 
i sygnałów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe 
do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), elek-
troniczne urządzenia do programowania, komputerowe 
urządzenia do programowania, 41 szkolenia edukacyjne, kur-
sy szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkolenia komputerowe, 
skomputeryzowane szkolenia, szkolenia dotyczące elektro-
niki, szkolenie dotyczące komputerów, usługi szkolenia per-
sonelu, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, kursy szko-
leniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, usłu-
gi w zakresie szkoleń komputerowych, szkolenia związane 
ze sprzętem komputerowym, szkolenia z obsługi pamięci 
komputerowych, szkolenia w zakresie edukacji komputero-
wej, szkolenia w zakresie konserwacji komputerów, szkolenia 
w zakresie technologii komunikacyjnych, usługi szkoleniowe 
dotyczące przesyłania danych, szkolenia w zakresie opraco-
wywania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie 
projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w za-
kresie projektowania programów komputerowych, szkolenia 
w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, usługi szko-
leniowe w zakresie systemów komputerowych, usługi szko-
leniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 
kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, 
szkolenia w zakresie programowania komputerów, zapew-
nianie instruktażu związanego z programowaniem kompu-
terów, wypożyczanie książek związanych z programowa-
niem komputerów, programowanie serwisów informacyj-
nych do transmisji przez Internet, programowanie [układanie 
rozkładu programów] w globalnych sieciach komputero-
wych, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa in-
formatycznego, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, zdalne administrowanie serwe-
rem, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych kompute-
ra, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych 
z komputerowych dysków twardych, projektowanie i opra-
cowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, doradztwo techniczne dotyczące obsługi kompute-
rów, doradztwo techniczne związane z programowaniem 
komputerów, doradztwo techniczne związane z używaniem 
sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane 
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i kon-
serwacją oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
i konserwacja oprogramowania i programów komputero-
wych, aktualizacja oprogramowania komputerowego w za-
kresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania za-
grożeniom komputerowym, analizowanie zagrożeń dla bez-
pieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, moni-
torowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeń-
stwa, monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, usługi programowania kom-
puterowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania 
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogra-
mowania komputerowego dla systemów komputerowych, 
integracja systemów i sieci komputerowych, konfiguracja 
systemów i sieci komputerowych, konfiguracja sprzętu kom-
puterowego za pomocą oprogramowania, instalacja, konfi-
gurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trze-
cich do celów wymiany treści on-line, usługi w zakresie insta-
lowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczające-

go, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test 
wzorcowy, odtwarzanie baz danych, opracowywanie i testo-
wanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogra-
mowania, opracowywanie oprogramowania do bezpiecz-
nych operacji w sieci, projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputero-
wych, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, 
zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci 
komputerowych, wypożyczanie oprogramowania operacyj-
nego do sieci i serwerów komputerowych, usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogra-
mowaniu komputerowym, świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jed-
norazowego logowania dla aplikacji on-line, opracowywanie 
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie 
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostę-
pu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi 
w zakresie uwierzytelniania, usługi uwierzytelniania w zakre-
sie bezpieczeństwa komputerowego, usługi uwierzytelnia-
nia (kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą tele-
komunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych prze-
kazywanych za pomocą telekomunikacji, szyfrowanie, de-
szyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i da-
nych, administracja serwerów, administracja serwerami 
pocztowymi, zapewnianie wsparcia technicznego w zakre-
sie nadzoru nad sieciami komputerowymi, usługi w zakresie 
sieci komputerowej, usługi doradcze w zakresie sieci kompu-
terowych stosujących różne środowiska oprogramowania, 
usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony 
przed nielegalnym dostępem do sieci, administrowanie pra-
wami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualiza-
cja stron głównych do sieci komputerowych, wirtualizacja 
serwerów, wirtualizacja sieci, tworzenie wirtualnych sieci 
prywatnych (VPN), monitoring systemów sieciowych, usługi 
migracji i relokacji danych, usługi polegające na tworzeniu 
aplikacji webowych, usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, opracowywanie rozwiązań aplika-
cji oprogramowania komputerowego, profesjonalne do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi 
testowania obciążenia stron internetowych, usługi studiów 
wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i tworzenie stron głównych i stron interneto-
wych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem 
stron internetowych, planowanie, projektowanie i rozwój 
stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, tworze-
nie i projektowanie indeksów informacji opartych na stro-
nach internetowych dla osób trzecich [usługi informatycz-
ne], programowanie komputerów, programowanie sprzętu 
multimedialnego, programowanie aplikacji multimedial-
nych, programowanie stron internetowych, programowanie 
animacji komputerowych, programowanie oprogramowa-
nia telekomunikacyjnego, programowanie spersonalizowa-
nych stron internetowych, programowanie komputerów 
do celów telekomunikacji, badania w zakresie programowa-
nia komputerowego, programowanie komputerowe dla 
osób trzecich, programowanie sprzętu do przetwarzania da-
nych, programowanie oprogramowania do gier komputero-
wych, doradztwo w zakresie programowania komputerów, 
programowanie oprogramowania do zarządzania energią, 
udzielanie informacji w zakresie programowania kompute-
rów, usługi inżynieryjne w zakresie programowania kompu-
terowego, usługi programowania w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, projektowanie, opracowywanie i pro-
gramowanie oprogramowania komputerowego, programo-
wanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami 
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internetowymi, programowanie oprogramowania do opra-
cowywania stron internetowych, doradztwo specjalistyczne 
związane z programowaniem komputerowym, sporządza-
nie raportów dotyczących programowania komputerowe-
go, usługi doradcze dotyczące programowania kompute-
rów, usługi konsultacyjne w zakresie programowania kom-
puterów, usługi programowania komputerowego do maga-
zynowania danych, zapewnianie badań technicznych z za-
kresu programowania komputerowego, usługi w zakresie 
projektowania i programowania komputerów, usługi dorad-
cze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, 
usługi programowania komputerów w celu analizowania 
i raportowania handlowego, usługi w dziedzinie programo-
wania komputerów, naukowe usługi programowania kom-
puterów, programowanie oprogramowania edukacyjnego, 
programowanie elektronicznych systemów kontroli, progra-
mowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, 
programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, pro-
gramowanie programów do przetwarzania danych, progra-
mowanie oprogramowania do gier wideo, programowanie 
oprogramowania do reklamy on-line, programowanie kom-
puterowe dla branży energetycznej, programowanie kom-
puterowe do przetwarzania danych, programowanie opro-
gramowania do zarządzania zapasami, programowanie 
oprogramowania do platform internetowych, programowa-
nie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie 
komputerów do drukowania kodów kreskowych, programo-
wanie komputerów i konserwacja programów komputero-
wych, programowanie komputerowe w zakresie gier kom-
puterowych, programowanie oprogramowania do celów 
badań rynkowych, programowanie komputerowe w zakre-
sie gier wideo, projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, programowanie oprogramowania 
do zarządzania bazami danych, programowanie oprogra-
mowania do platform handlu elektronicznego, rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, programowanie oprogramowania do elektronicznego 
przetwarzania danych [EDP], programowanie oprogramo-
wania do platform informacyjnych w Internecie, usługi do-
radztwa technicznego związane z programowaniem kom-
puterowym, programowanie oprogramowania operacyjne-
go do sieci i serwerów komputerowych, programowanie 
oprogramowania do importowania danych i zarządzania 
nimi, programowanie oprogramowania komputerowego 
do szacowania i obliczania danych, programowanie opro-
gramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-
-line, programowanie oprogramowania komputerowego 
do odczytu, transmisji i organizowania danych, programo-
wanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputero-
wych, programowanie komputerowe w zakresie systemów 
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie 
komputerów w celu kontrolowania przepływu danych po-
między kupującymi a dostawcami, programowanie oprogra-
mowania do portali internetowych, chatroomów, linii cha-
tów i forów internetowych, usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymy-
waniem oprogramowania komputerowego, programowa-
nie oprogramowania komputerowego do elektronicznych 
słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, 
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej.

(210) 512353 (220) 2020 04 07
(731) ONKODIETETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) (znak słowny)
(540) mój znak to rak
(510), (511) 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, preparaty medyczne, 
preparaty farmaceutyczne, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystoso-
wane do celów medycznych, produkty dietetyczne do ce-
lów medycznych, produkty dietetyczne dla osób chorych, 
41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie edu-
kacji dietetycznej, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi fizjoterapeutyczne, 
usługi farmaceutyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów, 
usługi doradztwu dietetycznego [medyczne], poradnictwo 
dietetyczne, poradnictwo psychologiczne, usługi diagnozy 
psychologicznej, doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, praktyka lekarska spe-
cjalistyczna, działalność paramedyczna.

(210) 512359 (220) 2020 04 07
(731) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowny)
(540) TRETUSSEPT
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, antybio-
tyki, antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
apteczki przenośne z wyposażeniem, balsamiczne prepara-
ty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, 
bandaże opatrunkowe, bransoletki nasączone środkiem od-
straszającym owady, chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergen-
ty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty 
farmaceutyczne], etery do celów farmaceutycznych, gaza 
opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka do ran, gen-
cjana do celów farmaceutycznych, herbata dla astmatyków, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
kapsułki do celów farmaceutycznych, lecznicze pasty do zę-
bów, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny 
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty 
toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony 
dla zwierząt domowych, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki 
do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, majtki higieniczne, maści do celów 
farmaceutycznych, materiały do plombowania zębów, mate-
riały opatrunkowe, medyczne, mineralne suplementy diety, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje 
stosowane w lecznictwie, odczynniki chemiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, odświeżacze do ubrań 
i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, olejki lecznicze, 
owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze wetery-
naryjne środki do mycia, paski siarkowe do dezynfekcji, pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, plastry, plastry 
do celów medycznych, płyny do celów farmaceutycznych, 
płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, 
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płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, 
podpaski higieniczne, pomady do celów medycznych, pre-
paraty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty 
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do dia-
gnozowania ciąży, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty dia-
gnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzybów 
powodujących próchnienie drewna, preparaty do niszczenia 
szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, prepara-
ty do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, 
preparaty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów 
weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty far-
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutycz-
ne przeciw łupieżowi, preparaty na odmrożenia, preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, 
preparaty organoterapeutyczne, preparaty przeciw mocze-
niu się, preparaty przeciw molom, preparaty przeciw opa-
rzeniom słonecznym do celów, farmaceutycznych, prepa-
raty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzające oskrzela, 
preparaty tamujące krwawienie, preparaty terapeutyczne 
do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty we-
terynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiast-
kami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty zawierające 
aloes do celów farmaceutycznych, preparaty zmniejszające 
popęd seksualny, produkty uboczne z procesu obróbki zia-
ren zbóż do celów, dietetycznych lub medycznych, propolis 
do celów farmaceutycznych, proszek kantarydowy, proszek 
perłowy do celów medycznych, roztwory do szkieł kontak-
towych, soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, sole 
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, sole do kąpieli mineralnych, substancje radioaktywne 
do celów medycznych, substancje żrące do celów farmaceu-
tycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, 
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suple-
menty witaminowe w postaci plastrów, syropy do użytku 
farmaceutycznego, szampony lecznicze, szampony przeciw 
wszom, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty przeciw bro-
dawkom, środki algobójcze, środki bakteriobójcze, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfek-
cyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, 
środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów 
[insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki 
do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki 
do tępienia szkodników, środki hemostatyczne w sztyfcie, 
środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze prze-
ciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki nasenne, środki 
odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, środki od-
straszające owady, środki przeciw pasożytom, środki przeciw 
roślinom skrytopłciowym, środki przeciw roztoczom, środki 
przeciw zrogowaceniom, środki przeciwbólowe, środki prze-
ciwgorączkowe, środki przeciwrobacze, środki przeczysz-
czające, środki ściągające do celów medycznych, tampony, 
zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych.

(210) 512377 (220) 2020 04 07
(731) CHMIELOWSKI ADAM LIBRA-PLAST, Święta Katarzyna
(540) (znak słowny)

(540) LIBRA LURES
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, części i akceso-
ria do tych artykułów i sprzętu, artykuły i sprzęt wędkarski, 
przynęty wędkarskie, przynęty wędkarskie [syntetyczne], 
sztuczne przynęty wędkarskie, wędkarskie ciężarki, krętliki 
wędkarskie, zanęty wędkarskie, haczyki wędkarskie, spławi-
ki wędkarskie, osęki wędkarskie, sieci wędkarskie, przybory 
wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby 
wędkarskie, pasy wędkarskie, koszyki wędkarskie [pułapki], 
pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], wędki, 
futerały na wędki, podpory na wędki, 35 usługi handlu deta-
licznego i hurtowego w zakresie handlu artykułami i sprzę-
tem sportowym, częściami i akcesoriami do tych artykułów 
i sprzętu, artykułami i sprzętem wędkarskim, w tym przynę-
tami wędkarskimi, przynętami wędkarskimi syntetycznymi, 
sztucznymi przynętami wędkarskimi, torbami wędkarskimi, 
wędkami, handlu odzieżą i obuwiem, w tym odzieżą i obu-
wiem sportowym, usługi sprzedaży świadczone on-line, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w za-
kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, wynaj-
mowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymienionych 
usług oraz doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie 
wymienionych usług.

(210) 512378 (220) 2020 04 07
(731) CHMIELOWSKI ADAM LIBRA-PLAST, Święta Katarzyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBRA LURES

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież i obuwie oraz części i akcesoria do tych 
artykułów, kurtki wędkarskie, koszule wędkarskie, buty węd-
karskie, 28 artykuły i sprzęt sportowy, części i akcesoria do tych 
artykułów i sprzętu, artykuły i sprzęt wędkarski, przynęty węd-
karskie, przynęty wędkarskie syntetyczne, sztuczne przynęty 
wędkarskie, wędkarskie ciężarki, krętliki wędkarskie, zanęty 
wędkarskie, haczyki wędkarskie, spławiki wędkarskie, osęki 
wędkarskie, sieci wędkarskie, przybory wędkarskie, kołowrotki 
wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie, pasy wędkar-
skie, koszyki wędkarskie [pułapki], pudełka na muchy wędkar-
skie [artykuły wędkarskie], wędki, futerały na wędki, podpory 
na wędki, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w za-
kresie handlu artykułami i sprzętem sportowym, częściami 
i akcesoriami do tych artykułów i sprzętu, artykułami i sprzę-
tem wędkarskim, w tym przynętami wędkarskimi, przynętami 
wędkarskimi syntetycznymi, sztucznymi przynętami wędkar-
skimi, torbami wędkarskimi, wędkami, handlu odzieżą i obu-
wiem, w tym odzieżą i obuwiem sportowym, usługi sprze-
daży świadczone on-line, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, wynajmowanie, wypożyczanie i leasing 
w zakresie wymienionych usług oraz doradztwo, konsultacje 
i informacje w zakresie wymienionych usług.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 511007, 511008, 511605, 511937

2 511007, 511008, 511451

3 510077, 510236, 511012, 511014, 511015, 511017, 511404, 511548, 511574, 511637, 511638, 511669, 511685, 
511717, 511764, 511920, 511926, 511937, 511996, 512095

4 511634, 511636

5 484898, 503137, 508170, 508582, 508587, 509522, 509907, 510077, 510088, 510236, 510298, 510299, 510300, 
510302, 510303, 510304, 510340, 510903, 511012, 511014, 511031, 511334, 511338, 511357, 511358, 511361, 
511363, 511366, 511633, 511637, 511638, 511685, 511717, 511733, 511764, 511879, 511926, 511934, 511996, 
512353, 512359

6 510953, 510988, 511724, 512018, 512172

7 503751, 510953, 511684, 511937, 512018

8 511920

9 505094, 510040, 510042, 510444, 511404, 511644, 511645, 511694, 511695, 511736, 511984, 512018, 512146, 
512320

10 512029, 512030, 512031, 512032

11 502951, 509196, 511763, 511776, 511780, 511884, 511987

12 503751

14 511404

16 495845, 495847, 503807, 510444, 511015, 511082, 511084, 511227, 511748, 511984

17 503751, 510966, 511007, 511008, 511045, 511197, 512037

18 508825, 511227, 511404, 511494, 511638

19 503807, 509196, 510988, 511007, 511008, 511709, 511776, 512172

20 510444, 510953

24 509575, 511885, 511927, 512173

25 508825, 510096, 510097, 510535, 510596, 510597, 511404, 511494, 511577, 511647, 511885, 511927, 512173, 
512378

28 511074, 511075, 511077, 511079, 511080, 511082, 511083, 511084, 512295, 512377, 512378

29 501302, 510831, 511099, 511132, 511374, 511503, 511971, 511973, 511974, 511990, 511996, 512039

30 510377, 510831, 511099, 511132, 511374, 511491, 511503, 511717, 511978

31 508170, 511132, 511334, 511338, 511357, 511358, 511361, 511363, 511366, 511638, 511717, 511732, 511971, 
511973, 511974

32 484898, 508832, 510831, 511099, 511591, 511592, 511594, 511681

33 511591, 511592, 511594, 511913, 511952

34 499926, 511717

35 501302, 502951, 503751, 506911, 506912, 507776, 508420, 509575, 510077, 510444, 510535, 510596, 510597, 
510726, 510831, 510845, 510953, 510975, 511031, 511048, 511099, 511143, 511334, 511338, 511356, 511357, 
511358, 511361, 511363, 511366, 511404, 511503, 511591, 511592, 511594, 511632, 511633, 511634, 511636, 
511639, 511645, 511647, 511709, 511717, 511724, 511725, 511732, 511748, 511780, 511880, 511920, 511934, 
511984, 511987, 512004, 512018, 512146, 512167, 512172, 512173, 512268, 512275, 512377, 512378

36 508617, 510040, 510042, 510271, 510825, 510879, 510881, 511367, 511568, 511632, 511634, 511636, 511748, 
511928, 512016, 512057, 512167, 512268

37 503751, 509196, 510271, 510845, 511048, 511605, 511724, 511763, 511928, 512172
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38 510065, 511736, 512016

39 484898, 495845, 495847, 503751, 506990, 506991, 508420, 511634, 511636, 511694, 511695, 511880, 512018, 
512169, 512276

40 510096, 510097, 510596, 510597, 511605, 511782

41 485977, 501209, 501302, 506509, 506911, 510077, 510429, 510444, 510527, 510528, 511017, 511189, 511356, 
511492, 511634, 511636, 511644, 511736, 511744, 511748, 511780, 511920, 511984, 512057, 512146, 512276, 
512320, 512353

42 503623, 503751, 510096, 510097, 510444, 510845, 511048, 511189, 511356, 511397, 511412, 511605, 511634, 
511636, 511639, 511744, 511880, 512320

43 485977, 487688, 495845, 495847, 506911, 506990, 506991, 510377, 510831, 511374, 511385, 511591, 511592, 
511594, 511634, 511636, 511761, 511943, 511944, 511997, 512276, 512353

44 510077, 510527, 510528, 511017, 511550, 511551, 511639, 511782, 511875, 512166, 512170, 512353

45 506911, 510596, 510597, 511880, 512268



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

AA AGE BEAUTY 511014

AA SLOW BEAUTY 511012

ABRA CANNABRA 511717

ACTA FABULA EST, PLAUDITE !  
MMXII GOLDEN MEDIA 511736

ADAPTA POWDER COATINGS 511451

aeromat 510966

AF-Profit 511197

AGROLEN dbamy o zwierzęta 511361

AGRO-POL 511132

AleBabeczka Cukiernia 510377

anatomia jogi 511644

ANG 509196

ANTIBACTERIAL+ ZWOLTEX 511927

apkdetect 503623

Apo-Doxan 510302

Apo-Fina 510303

Apo-Flutam 510300

Apo-Tamis 510304

Apo-Zolpin 510299

ARS QULINARIA 501302

ATLANTIS INVEST 508617

AuroDysk 510340

AUTOFIKO 503751

AVENUE 22 510597

Babskie sprawy 512166

BIELENDA ECO NATURE 511574

BIOsepte 65 511548

BLIZNEX 510236

brovar VARIANT BROWSER 511645

browqueen 510528

BS Pay 512057

Business Partners Club 512268

BUTYLFIX 512037

by Ann 511647

BYDŁO GOLWIT 511358

BYDŁO OPTI 511363

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier 501209

CHARLOTTA 510596

CIASTUSIE 511080

constans 510988

coodo 511885

DAVCA motorcyclist LIFESTYLE 508825

DeliGoo 511694

DeliGoo 511695

DEZOCADIN KADEFARM 511031

DICOBIOM 508587

Dolce pizza 511944

EccoPacco Almusso 511015

EKO Biznes TAURON 511634

EKO Premium TAURON 511636

EMPIRE GENUINE PETCARE STORY 511638

enwar 511724

f POLFA TARCHOMIN 512031

f 512032

FARMAWIT 511338

FIRSTBOOK 495845

Fiskalia 511725

FLEXFIT 512295

FlexiFly 495847

Formusie 511077

FUNDACJA OCHRONA POLSKICH LASÓW 511189

Gęś ZAGRODOWA 511973

GIG Instytut Badawczy 95 lat 511744

GigITup! 510065

GLITTZY MASA BROKATOWEJ ZABAWY 511084

GOLDFINCH 512173

GOLPASZ 511366

GOŚCINNOŚĆ KAUKAZU Lavash 511997

Green Cat 511732

GT 511008

GUMOSTWORY 511083

HERBA&FLORA 511685

HORSEMIX 508170

IBUPAR MAX 510903

indian market 507776

infano 511639

INFO ENERGIA 510845

infraline 502951

InPost Paczka w Weekend 512018

InPost Szybkie Nadania 512016

INSTALPRO 511048

IOISHO 511404

Jaja ZAGRODOWE 511971

jakohurt JH INM 512275

JanuszCoin 512167

Karpackie PEŁNE 511681

ketusar 511733

Kibasit 509907
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KLARMA 512039

KOBIECY BIZNES ONLINE 510077

KONGRES MIASTECZEK POLSKICH 511492

KRÓL KEBAB 511943

LATAJĄCY CZASODYSK 511074

LIBRA LURES 512377

LIBRA LURES 512378

M/SIX 506912

MAKE SMOKING HISTORY 499926

MASZEWSKI 511782

meblezagrosze 510975

Meric pregna 509522

Milka, Delikatność smakuje lepiej 511978

MIO PIANO 485977

MIO terapia 511996

MISIE WICZ ÓWKA 511591

MISIEWICZÓWKA 511594

MOBILNE PRZYSPIESZENIE 510042

MONEX 511568

MONSUN 511987

MONT BLANC VODKA MONT BLANC 511913

mój znak to rak 512353

NAILS&You 511920

NANOWATT 511884

NATURA Spa 512170

NEWICE 511503

NIOSKA PROLIV 511334

NIOSKA PROLONG 511357

No i ładnie 510444

No.1 508832

NODISEN 503137

Nowa Pączkarnia HOT NOW 511491

OFF 510271

OKNARIO 512172

Olimp Labs w trosce o zdrowie  
i odporność Polaków 511934

ORSALIT TABS 508582

P POMORSKIE DOMY 511928

Pachnąca CHMURKOLINA 511082

Pakart 503807

PALMA GOLD 511990

PGMRiK Polska Grupa Medialna Rolników  
i Konsumentów 512146

PLANDEKS 509575

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK 511637

pmuqueen 510527

PODANIE RESTAURACJA LOUNGE BAR 511761

POKAI 510831

POLFA TARCHOMIN 512030

POLHUMIN 512029

Polonya Kultur 506911

POLOVIR 510088

POLSTEIN komponenty meblowe 510953

Pora na seniora 511748

POWERTIPPER 511684

PROTE 511605

Q Value 510879

QVALUE 510881

RAPIDO 512169

rato medica. 510825

rebased 512320

redseazone 512276

Regent 511227

Rupurix 510298

S! PUB STUDENT 511385

SAFE AESTHETICS ANASTAZJA SKURAS 511551

SAFE PROCTOLOGY ANASTAZJA SKURAS 511550

Sedar jaja Zagrodowe 511974

SELF LOVE 511494

SEPTOCADIN KADEFARM 511633

SGB Pay MOBILNE PRZYSPIESZENIE  
BANKI SPÓŁDZIELCZE SGB 510040

SHOPPERMAN 508420

SIA HOME 510726

Skin S.E.N.S.E.I. 511017

SMART CAP 511632

solly 511099

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO  
"MAZOVIA" 511875

Staropolska 511374

STERIPOWER 511763

STERISEPT 511764

strEATzone 506990

STREATZONE 506991

SUCCESS 511879

SYNTION 511045

tarasy café & restaurant 487688

TENDER STONE 511709

Termo Organika GT 511007

TESORA 512004

tiamo ITaLY 505094

TimaX 512095

TOTO Hair Company 511669

TRETUSSEPT 512359

Trikopiłka 511075

TRY PAY KRAJOWA INSTYTUCJA PŁATNICZA 511367

UDT CENTRALNE LABORATORIUM  
Dozoru Technicznego 511412

UDT CLDT 511397

V PROTECT 511926

V4B Manager Zewnętrzny 511143

VELSATINO THE BRAND 510535

VITA-MINKI 511079
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Voglio 511776

WEARWOOL 510096

WINE OF MACEDONIA 511952

woda tlenowa polska MNP 484898

wonder 511880

WW WEARWOOL 510097

WYDAWNICTWO PEŁNE CZASU 511984

WYDRA 511577

Your Way Małgorzata Jakubicz 510429

Z. 511937

ZACZNIJ OD WODY 511780



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.

1044585 Jaffa Champion (2020 02 11)
CFE: 05.03.13, 05.07.23, 27.05.08, 29.01.13 32

1361966 THG (2020 04 22) 9, 35, 38, 39, 42
1405114 CELL STORY DERMATOLOGY LABORATORIES 

PROFESSIONAL (2020 03 04)
CFE: 01.15.15, 19.11.25, 27.05.11 3, 35

1437499 (2020 04 03)
CFE: 25.07.01, 26.13.25 9, 18,

1437584 SURFING NEVER 
ALONE (2019 09 11)

3, 25, 29, 30, 43

1479208 BLA BLA FISH (2020 02 24) 29, 31
1508904 PIRATMARMELAD (2020 02 28)

CFE: 01.01.17, 03.07.15, 26.11.08, 
27.05.01, 28.05.00

29, 30, 35

1512334 (2020 02 05)
CFE: 24.01.25, 28.05.00, 29.01.13 35

1528323 ENLIO (2019 11 28)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 19, 27, 28

1528377 MASTERFLY (2020 02 18) 5
1528385 RAISE3D (2020 04 08)

CFE: 27.05.01, 27.07.01 7
1528443 SDCIC (2019 11 13)

CFE: 27.05.01 37, 42
1528481 Bubbalala (2020 02 11, 2020 01 02)

CFE: 01.15.21, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15 28
1528553 GPX (2020 02 14)

CFE: 01.15.03, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13 12
1528555 NEUROGARD (2020 02 19) 5
1528557 BIOMIL (2020 04 09) 5
1528563 DIAMORE (2020 01 27) 14
1528597 smartlabs (2020 02 06)

CFE: 16.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14 9, 38
1528707 (2019 12 09)

CFE: 07.01.08, 28.03.00 1
1528747 JUICAR (2019 12 27) 4, 9, 12, 36, 37, 38, 

39, 42
1528750 N nationale nederlanden (2020 03 13)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13 36
1528766 MINERAL VEIL (2020 04 02) 3
1528800 QUZU (2019 09 02)

CFE: 27.05.01 25, 35

1528803 (2019 08 22, 2019 03 25)
CFE: 03.07.03, 26.04.04, 
29.01.13

6, 9, 16, 29, 31, 35, 37, 
42, 44

1528984 Schropper (2019 08 22, 
2019 03 25)

6, 9, 16, 29, 31, 35, 
37, 42, 44

1529043 Kleidermafia (2020 01 10) 25, 35
1529202 STARPLUS (2020 04 15)

CFE: 01.01.02, 27.05.08 25
1529205 HERMES HIPPOMOBILE 

(2020 03 25, 2019 09 30)
21

1529206 TRIANGOLO (2020 03 24, 2019 11 26) 29
1529231 (2020 02 19)

CFE: 28.03.00 35
1529240 PATATO RIGOLO (2020 03 24, 2019 12 13) 29
1529317 (2020 01 06)

CFE: 26.11.12, 28.03.00 11
1529336 a Amix (2019 10 02)

CFE: 26.01.03, 27.05.01 7, 11
1529345 LONBEST (2020 03 02)

CFE: 03.09.18, 27.05.01, 28.03.00 16
1529351 Menself (2020 01 31, 

2019 08 15)
3, 5, 10, 30

1529398 torgsoft (2020 03 03) 9, 41, 42
1529407 DOREA Nature (2020 03 25, 2019 12 02)

CFE: 27.05.05, 29.01.12 29, 30
1529429 RECUP (2020 02 28, 

2019 08 29)
7, 20, 21, 25, 35, 43

1529470 OKIS BROW (2019 11 20, 2019 11 07)
CFE: 26.02.01, 27.01.12, 27.05.09 3, 21, 41

1529481 QLTD Qilu Transportation Development 
Group (2020 02 24)
CFE: 24.03.07, 26.13.25, 28.03.00 35, 36, 37

1529507 (2020 02 06, 2019 12 11)
CFE: 19.01.01, 19.07.09, 29.01.03 32

1529518 PROFI FLOOR (2019 12 17, 2019 08 05)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 1, 6, 19

1529526 NOS BRASSEURS ONT DU TALENT 
(2020 03 26, 2019 11 08)

32, 33

1529538 Chicolino (2020 03 02)
CFE: 27.05.01 3, 5, 10, 11, 16, 18, 

21, 35
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1529568 AQUA NOVA (2020 01 28)
CFE: 24.17.21, 25.07.01, 26.04.18, 
27.03.01, 27.05.02, 29.01.15

24, 27, 35

1529593 TRUFFLE BEE NOBLE HOME TEXTILE Estd. 
2019 (2020 02 21, 2019 12 12)
CFE: 03.13.04, 14.09.01, 27.01.12, 
27.05.10, 27.07.01

23, 24, 25, 
26, 35

1529606 AYA (2020 01 21, 2019 07 26) 3, 44
1529663 PROMEE (2020 02 18, 2019 09 26) 20, 35
1529666 SOLO PRO (2020 03 25, 2019 10 03) 9
1529692 NEOPS (2020 03 24, 

2019 10 18)
1, 16, 17, 20

1529694 browfessional (2019 11 20, 
2019 11 20)

3, 21, 41



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

Klasa 
towarów

2

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1528707, 1529518, 1529692 

3  1405114, 1437584, 1528766, 1529351, 1529470, 1529538, 1529606,
 1529694 

4  1528747 

5  1528377, 1528555, 1528557, 1529351, 1529538 

6  1528803, 1528984, 1529518 

7  1528385, 1529336, 1529429 

9  1361966, 1437499, 1528597, 1528747, 1528803, 1528984, 1529398,
 1529666 

10  1529351, 1529538 

11  1529317, 1529336, 1529538 

12  1528553, 1528747 

14  1528563 

16  1528803, 1528984, 1529345, 1529538, 1529692 

17  1529692 

18  1437499, 1529538 

19  1528323, 1529518 

20  1529429, 1529663, 1529692 

21  1529205, 1529429, 1529470, 1529538, 1529694 

23  1529593 

24  1529568, 1529593 

25  1437584, 1528800, 1529043, 1529202, 1529429, 1529593 

26  1529593 

27  1528323, 1529568 

28  1528323, 1528481 

29  1437584, 1479208, 1508904, 1528803, 1528984, 1529206, 1529240,
 1529407 

30  1437584, 1508904, 1529351, 1529407 

31  1479208, 1528803, 1528984 

32  1044585, 1529507, 1529526 

33  1529526 

35  1361966, 1405114, 1508904, 1512334, 1528800, 1528803, 1528984,
 1529043, 1529231, 1529429, 1529481, 1529538, 1529568, 1529593,
 1529663 

36  1528747, 1528750, 1529481 

37  1528443, 1528747, 1528803, 1528984, 1529481 

38  1361966, 1528597, 1528747 

39  1361966, 1528747 



1
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2

41  1529398, 1529470, 1529694 

42  1361966, 1528443, 1528747, 1528803, 1528984, 1529398 

43  1437584, 1529429 

44  1528803, 1528984, 1529606



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.

505468 DUNCAN JAMES MCGREGOR;  
PETER JOHN CRYMBLE
2020 02 12 7

505775 DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 12 3

505772 DELIA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 12 3

501530 Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
2020 04 08 6, 7, 8, 35

507062 Distilleria F.lli Caffo S.r.l.
2020 04 27 30

504604 Swiss Quartz Tech SA
2020 04 30 10, 11

507177 DELTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA
2020 04 27 12

507175 DELTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA
2020 04 29 12

507349 Jones Lang LaSalle SAS
2020 05 04 36



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

9/2020 104 1514782
data zgłoszenia: 19 09 2019
data udzielenia prawa: 19 09 2019
data wygaśnięcia znaku: 19 09 2029

data zgłoszenia: 20 09 2019
data udzielenia prawa: 20 09 2019
data wygaśnięcia znaku: 20 09 2029
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