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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 15 czerwca 2020 r. Nr ZT24

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) 472557 (220) 2017 06 05
(731) FUNDACJA AFLOFARM, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Aflofarm

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 24.13.01
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi.

(210) 498993 (220) 2019 04 18
(731) CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CODETWO

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramo-
wanie i aplikacje desktopowe, oprogramowanie i aplikacje 
serwerowe, oprogramowanie i aplikacje mobilne, oprogra-
mowanie do zarządzania pocztą e-mail, oprogramowanie 
do synchronizacji, migracji i tworzenia kopii zapasowych 
danych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarzą-
dzaniu relacjami z klientami (CRM), oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług 
przetwarzania w chmurze, serwery w chmurze, elektronicz-
ne bazy danych, 35 przetwarzanie danych, komputerowe 
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych w chmurze, 
analiza danych biznesowych, analiza danych w chmurze, 
skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie da-
nymi w chmurze, skomputeryzowane zarządzanie bazami 
danych, udostępnianie komputerowych baz danych on-line, 
kompilacja informacji statystycznych, opracowywanie staty-
stycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, 
sporządzanie informacji statystycznych dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, dostar-
czanie skomputeryzowanych danych statystycznych, usługi 
obejmujące tworzenie, rejestrację i transkrypcję danych 
statystycznych, opracowywanie informacji statystycznych 
w chmurze, usługi sprzedaży on-line w zakresie programów 
komputerowych, 42 programowanie komputerów, projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dzie-
dzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-

niowej, projektowanie systemów komputerowych, oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], wynajmowanie serwerów baz 
danych na rzecz osób trzecich, chmura obliczeniowa, projek-
towanie komputerowej bazy w chmurze, umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego 
on-line nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowania 
sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie, tworzenie 
i programowanie stron internetowych, projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i ser-
werów komputerowych, projektowanie i opracowywanie 
komputerowych sieci bezprzewodowych, aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, usługi w zakresie pomocy 
technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkow-
ników programów komputerowych, usługi doradcze i in-
formacyjne związane z projektowaniem, programowaniem 
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi 
inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem 
danych, utrzymywanie, projektowanie i opracowywanie 
elektronicznych bazy danych, usługi składowania danych.

(210) 502159 (220) 2019 07 11
(731) WOREK RADOSŁAW JAKUB PASJA Z PIECA, 

Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD TRUCK PASJA Z PIECA

(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza.

(210) 502169 (220) 2019 07 11
(731) PRO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 materiały klejące do celów przemysłowych, 
kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych, 
kleje do tapet, preparaty do klejenia, preparaty do gruntowa-
nia, silikony, 2 emalie, emalie do malowania, 3 kamień poler-
ski, papier jako materiały ścierne, materiały ścierne, papier 
polerujący, papier ścierny, 6 drabiny metalowe, kątowniki 
metalowe, klamry metalowe, klucze, kółka metalowe do klu-
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czy, konstrukcje przenośne metalowe, narożniki metalowe 
w budownictwie, skrzynki do narzędzi z metalu, nity metalo-
we, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, pierścienie 
metalowe, metalowe zamknięcia do pojemników, metalowe 
złączki do rur, rusztowania metalowe, skrzynki na narzędzia 
metalowe, stemple metalowe, podpory metalowe, stopnie 
metalowe, metalowe stopnie do drabiny, wsporniki metalo-
we do budownictwa, zaciski metalowe, metalowe zaciski 
do kabli, metalowe zaciski do rur, opaski metalowe do zamo-
cowania kabli, opaski metalowe do zamocowania rur, haki 
metalowe do zamocowania kabli, haki metalowe do zamo-
cowania kabli, obejmy metalowe do zamocowania rur, kastry 
metalowe do mieszania zaprawy murarskiej, metalowe 
złączki rur, 7 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, alternatory jako generatory prądu przemiennego, 
aparaty do skrawania, mieszarki do betonu, brzeszczoty pił 
jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, reduktory ci-
śnienia jako części maszyn, zawory ciśnienia jako części ma-
szyn, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, urzą-
dzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia 
pod wysokim ciśnieniem, dławnice jako części maszyn, dłuta 
jako przecinaki do maszyn, dłutownice, elektrody do urzą-
dzeń spawalniczych, filtry jako części maszyn lub silników, 
frezarki, froterki do parkietów elektryczne, galwanizacyjne 
maszyny, galwanizacyjne urządzenia, generatory elektrycz-
ności, generatory prądu, giętarki, gładziarki, gładziarki jako 
maszyny, głowice wiertnicze jako części maszyn, grabie 
do zgrabiarek, maszyny do grawerowania, gwinciarki do na-
krętek, gwinciarki do śrub, maszyny do gwintowania, silniki 
hydrauliczne, turbiny hydrauliczne, hydrauliczne urządzenia 
do otwierania i zamykania drzwi jako części maszyn, imaki 
do narzędzi jako części maszyn, kafary jako maszyny, kopacz-
ki jako maszyny, kosiarki ogrodowe jako maszyny, kosze sa-
mowyładowcze mechaniczne, kultywatory jako maszyny, 
lutlampy jako palniki do lutowania, przyrządy do lutowania 
gazowego, lutownice elektryczne, lutownice gazowe, urzą-
dzenia do malowania, maszyny do barwienia, membrany 
do pomp, obrabiarki do metalu, mieszacze, mieszalniki, 
młotki jako części maszyn, młoty dźwigniowe, młoty elek-
tryczne, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, młoto-
wiertarki, instalacje do mycia pojazdów, myjki ciśnieniowe, 
narzędzia jako części maszyn, nitownice jako maszyny, noże 
jako części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, 
nożyczki elektryczne, obrabiarki, maszyny do obrębiania, 
rozdrabniarki do odpadków, urządzenia do zagęszczania od-
padków, instalacje odpylające do czyszczenia, odśrodkowe 
pompy, opalarki, ostrza jako części maszyn, ostrza do kosia-
rek, ostrzarki narzędziowe jako maszyny, maszyny do ostrze-
nia, pilarki tarczowe, stoły do pił jako części maszyn, piły jako 
maszyny, piły łańcuchowe, pistolety do malowania, elek-
tryczne pistolety dozujące klej, pistolety pneumatyczne 
do wytłaczania masy uszczelniającej, pneumatyczne urzą-
dzenia sterujące do maszyn i silników, podnośniki, łańcuchy 
do podnośników jako części maszyn, podnośniki jako urzą-
dzenia, podnośniki jako windy, podnośniki pneumatyczne, 
podnośniki zębatkowe, podstawy jako statywy maszyn, po-
lerki jako maszyny i urządzenia elektryczne, pompy jako czę-
ści maszyn lub silników, pompy jako maszyny, pompy do in-
stalacji grzewczych, pompy na sprężone powietrze, samona-
stawne pompy paliwowe, pompy powietrzne jako instalacje 
w warsztatach samochodowych, pompy próżniowe jako 
maszyny, pompy zatapialne, prasy jako maszyny do celów 
przemysłowych, szczotki do prądnic prądu stałego, prądnice 
prądu stałego, awaryjne agregaty prądotwórcze, prowadni-
ce do maszyn, próżniowe pompy jako maszyny, przebijaki 
dziurkarek, przeciągarki jako ciągarki do metalu, przecinarki 
jako narzędzia mechaniczne, przecinarki łukowe, przeciw-

cierne łożyska do maszyn, przenośniki jako maszyny, przeno-
śniki pneumatyczne, przycinarki, rampy załadunkowe, robo-
ty jako maszyny, maszyny do robót ziemnych, narzędzia rol-
nicze inne niż o napędzie ręcznym, rozpylacze jako maszyny, 
rozpylacze do farb, aparaty do spawania gazowe, spawarki, 
spawarki elektryczne, spawarki łukowe, sprężarki jako maszy-
ny, sprężarki doładowujące, sprężyny jako części maszyn, 
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silni-
ków, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, stojany 
jako statory, stoły do maszyn, strugarki, strugarki podłużne, 
suwnice pomostowe, szczotki jako części maszyn, szczotki 
elektryczne, szczotki prądnic, szlifierki, świdry wiertnicze jako 
części maszyn, tarcze szlifierskie jako części maszyn, przeno-
śniki taśmowe, tokarki jako narzędzia mechaniczne, trzeparki 
elektryczne, turbosprężarki, ubijaki jako maszyny, maszyny 
do ubijania, uchwyty jako części maszyn, uchwyty do ostrzy 
jako części maszyn, uchwyty wiertarskie jako części maszyn, 
ugniatarki mechaniczne, elektryczne urządzenia do lutowa-
nia, walcarki, wciągniki jako części maszyn, wciągniki jako 
wielokrążki, wibratory jako maszyny do celów przemysło-
wych, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wiertarki stoło-
we, wiertarki udarowe, wieszaki jako części maszyn, wilki 
do mięsa, wyciągi jako dźwigi, wycinarki szczelin, wytłaczar-
ki, wytłaczarki jako walcarki deseniujące, urządzenia trans-
portowe do załadunku i wyładunku, zgrabiarki, zgrzewarki 
do plastiku elektryczne do pakowania, złącza jako części silni-
ków, maszyny do zszywania, 8 narzędzia i przyrządy stero-
wane ręcznie, narzędzia budowlane ręczne, bagnety, narzę-
dzia montażowe ręczne, bity, bijaki inne niż broń palna, 
brzeszczoty pił jako części narzędzi, cęgi do cięcia drutu, cier-
ne jako tarcze szlifierskie z korundu, przyrządy do cięcia, cy-
kliny ręczne jako narzędzia, czerpaki, chochle jako narzędzia, 
diamenty szklarskie jako części narzędzi ręcznych, drągi żela-
zne, dłuta do otworów gniazdowe jako przysieki, dłuta ka-
mieniarskie, dłuta wklęsłe jako żłobaki, dłuta żłobkowe jako 
części narzędzi, dziurkacze jako narzędzia, dziurkacze nume-
rujące, dźwignie, frezy jako narzędzia, grabie jako narzędzia, 
grabie piaskowniki, grace, motyczki jako narzędzia ręczne, 
ubijaki do gruntu jako narzędzia brukarskie, grzebienie, 
zgrzebła jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzia, 
gwintownice igłowe, gwintownice ramkowe pierścieniowe, 
klucze do gwintowników jako pokrętki, przedłużacze do korb 
do gwintowników, gwintowniki jako narzędzia, pilniki igłowe, 
imadła, kamienie szlifierskie, kastety, kielnie, packi metalowe, 
klucze nasadowe, klucze warsztatowe, klucze maszynowe 
stałe jako narzędzia, klucze maszynowe nastawne, kopaczki 
ręczne jako narzędzia, koparki do rowów jako narzędzia, ko-
siarki ogrodowe ręczne jako narzędzia, kosy, pierścienie kos, 
kurki jako narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, 
łapki do wyciągania gwoździ jako narzędzia, łomy, łopatki 
do ogrodnictwa, łopaty jako narzędzia, łyżki, maczety, ma-
czugi, pałki, masa uszczelniająca jako pistolety ręczne do wy-
tłaczania, mieszadła, młotki jako narzędzia, młotki do grosz-
kowania jako perliki, młotki drewniane jako przyrządy ręczne, 
młotki kamieniarskie, młotki kamienne jako obuchy z wyko-
nane kamienia, młotki murarskie, młotki nitownicze jako na-
rzędzia, młoty kowalskie dwuręczne, motyki, napinacze dru-
tu jako narzędzia ręczne, napinacze drutu i taśm metalowych 
jako narzędzia ręczne, pasy do narzędzi jako uchwyty, opra-
wy, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia o napędzie 
ręcznym, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, nitowni-
ce jako narzędzia ręczne, noże, noże ceramiczne, noże 
do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, noże kowalskie, 
noże myśliwskie, noże ogrodnicze do przycinania roślin, wy-
roby nożownicze, nożyce, nożyce obrzeżne, nożyce ogrodni-
cze, nożycowe przyrządy ręczne, nożyczki, obcęgi, wycinarki 
do obręczy jako narzędzia, narzędzia ręczne do ogrodnic-
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twa, oplatarki jako narzędzia, oprawki wiertarskie jako narzę-
dzia, oprawki, gniazda rozwiertaków, osełki, oprawki do ose-
łek, oskardy, kilofy, ostrza jako przyrządy do ostrzenia, ostrza 
jako narzędzia, ostrza jako noże do strugów, ostrza nożyc, 
ostrzarki ręczne, osełki do ostrzenia, paski do ostrzenia, przy-
rządy do ostrzenia, tarcze do ostrzenia ręczne, ośniki, pace, 
perforatory jako narzędzia, piaskowniki jako grabie, pilniki 
jako narzędzia, pilśniarki jako narzędzia, piły jako narzędzia, 
piły kabłąkowe, obudowy do pił ręcznych, oprawy do pił 
ręcznych, piły wyrzynarki, piły tarczowe, pincety, pistolety 
jako narzędzia ręczne, pistolety ręczne do wytłaczania masy 
uszczelniającej, pogrzebacze, ożogi, pompki ręczne, przebi-
jaki jako gwoździkowe, przebijaki jako narzędzia ręczne, prze-
bijaki jako narzędzia, przecinacze, przecinaki jako narzędzia, 
przecinaki jako narzędzia jako dłuta, przycinarki do rur jako 
narzędzia, przyrządy tnące jako narzędzia ręczne, punktaki 
jako narzędzia ręczne, rębaki jako noże, ręczne pompki, roz-
wiertaki, przyrządy do cięcia rur, rylce rytownicze, małe kosy, 
scyzoryki, ściernice listkowe, sekatory, siekiery, siekiery wpu-
stowe otworowe, sierpaki, sierpy, skrobaki jako narzędzia, 
skrzynki uciosowe jako narzędzia, stal narzędziowa, stal 
ostrzowa, stemple jako narzędzia, strugi, strugi kątniki, 
skrzynki narzędziowe, szafki narzędziowe, szczotki stalowe, 
szczypce okrągłe do zawijania, szczypce płaskie, szczypce, 
kleszcze, szlifowanie, przyrządy do ścierania ręczne, szmer-
giel jako tarcze ścierne szlifierskie, szpachle, łopatki jako na-
rzędzia ręczne, szpachelki, szpadle jako narzędzia, sztylety, 
śrubokręty, świdry, świdry jako narzędzia, świdry ręczne 
do drewna, tarcze szlifierskie ręczne toczaki, tarcze tnące, tar-
niki, tarki jako narzędzia ręczne, taśmy do przeciągania prze-
wodów elektrycznych jako narzędzia ręczne, toczaki, kamie-
nie do ostrzenia jako narzędzia, toporki, torby narzędziowe, 
siekierki, topory ciesielskie jako narzędzia, ubijaki jako narzę-
dzia, ubijaki do gruntu jako narzędzia, lewarki do uruchamia-
nia ręcznego, dłutka do uszczelniania, węgielnice jako narzę-
dzia, widelce, widełki do pielenia ręczne, widły, wiertarki 
piersiowe jako świdry korbowe, wiertła, wiertła jako części 
narzędzi, wiertła jako narzędzia, wiertła ręczne jako narzę-
dzia, wybijaki, trzpienie, wyciągarki przewodów ręczne, wy-
cinarki jako narzędzia, wydłużarki jako narzędzia, narzędzia 
do wytłaczania, koła z zapadek jako narzędzia, ręczne narzę-
dzia do niszczenia chwastów, urządzenia do cięcia rur, dłuta, 
dłuta kowalskie, przycinacze do drzew, szczepaki, narzędzia 
do szczepienia drzew, gwintownice, kafary jako narzędzia,, 
9 urządzenia pomiarowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia 
pomiarowe, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrzą-
dy niwelacyjne, elektryczne urządzenia pomiarowe, instru-
menty pomiarowe, aparatura do pomiarów precyzyjnych, 
ciężarki do pionów, poziomnice, poziomnice rtęciowe, odle-
głościomierze, kątomierze miernicze, linijki miernicze, linki 
do pionów, miarki miernicze, mierniki jako przyrządy pomia-
rowe, miarki ciesielskie, miary, taśmy miernicze, mikrometry, 
mikrometry do sprawdzania, mikrometry warsztatowe, dal-
mierze, drogomierze, wskaźniki nachylenia, łaty do niwelacji, 
tyczki do niwelacji, przyrządy do niwelacji, niwelatory, niwe-
latory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej], 
przyrządy do ustalania linii, przyrządy do pomiaru odległo-
ści, pochyłomierze, urządzenia do pomiaru odległości, lasery 
nie do celów medycznych, lasery pomiarowe, przyrządy 
miernicze, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, stoliki 
miernicze jako przyrządy geodezyjne, suwaki logarytmiczne, 
suwmiarki, przyrządy i instrumenty geodezyjne, teodolity, 
śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, staty-
wy do aparatów fotograficznych, trójnogi do aparatów foto-
graficznych, lutownice elektryczne, odzież ochronna, 
ochronna odzież robocza, odzież robocza olejoodporna, 
odzież robocza ognioodporna, odzież robocza odporna 

na wysoką temperaturę, odzież ochronna wodoodporna, 
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, buty ochronne, rękawice ochronne, okulary 
ochronne, maski ochronne, osłony zabezpieczające twarze 
robotników, ochraniacze przed udarem napięciowym, okula-
ry przeciwoślepieniowe, obuwie zabezpieczające przed wy-
padkami, promieniowaniem i ogniem, gaśnice, okulary prze-
ciwsłoneczne, osłony przeciwodblaskowe, pasy bezpieczeń-
stwa, pasy ratunkowe, urządzenia do ochrony osobistej 
przed wypadkami, słuchawki na uszy, siatki bezpieczeństwa, 
siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, 
wysokościomierze, wzorniki jako przyrządy pomiarowe, apa-
raty radiowe, odbiorniki radiowe, 11 dozowniki środków od-
każających w toaletach, lampiony, lampki elektryczne 
na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp, 
palniki do lamp, reflektory do lamp, rury do lamp, szkła 
do lamp, zawieszenia do lamp, lampy bezpieczeństwa, latar-
ki, latarki kieszonkowe, latarnie oświetleniowe, latarnie we-
neckie, lampy oświetleniowe, urządzenia bezpieczeństwa 
do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarów-
ki oświetleniowe, 16 kreda do znakowania, ołówki, taśma kle-
jąca, dozowniki taśmy przylepnej, zszywacze, 17 rękawice 
izolacyjne, taśmy izolacyjne, węże do podlewania, uszczelki 
do połączeń, 18 torby na kółkach, torby na narzędzia, skórza-
ne torby na narzędzia, 20 krzyżyki do glazury, kliny do glazu-
ry, 21 rękawice ogrodnicze, 35 prowadzenie sklepu, hurtow-
ni z artykułami przemysłowymi, ze sprzętem i z narzędziami 
technicznymi, ze sprzętem i z narzędziami budowlanymi, 
ze sprzętem i z narzędziami dla majsterkowiczów, reklama, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż dla 
osób trzecich, usługi zaopatrzenie osób trzecich zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw.

(210) 503344 (220) 2019 08 09
(731) EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stalowa 27
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, polegające na pośred-
niczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowla-
ne oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierża-
wy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysło-
wych oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi 
w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych pole-
gających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiek-
tów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz 
obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi 
pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, 
zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi 
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, 
usługi doradcze w zakresie administrowania i zarządzania 
nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny nieruchomo-
ści, usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania 
hipotek, uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania 
umów kredytowych, usługi polegające na kredytowaniu 
inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów bu-
downictwa mieszkaniowego, usługi maklerskie w zakresie 
nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy 
i najmu nieruchomości, 37 usługi polegające na uzbrajaniu 
terenu pod inwestycje budowlane, usługi polegające na roz-
biórce i burzeniu obiektów budowlanych w celu pozyskania 
gruntów pod inwestycje budowlane, usługi deweloperskie 
polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończe-
niowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego ro-
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dzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, 
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności 
publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub 
wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budowlanego 
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na bu-
dowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju 
nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biu-
rowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności pu-
blicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyj-
ne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe, 
restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, 
usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych, 
kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie budownictwa „pod 
klucz”, usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji 
budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycz-
nych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające 
na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych, usługi po-
legające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchnio-
wych, usługi informacyjne dotyczące robót budowlanych 
oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończenio-
wych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, kon-
serwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, 
42 usługi architektów i biur projektowych, usługi projektowe 
w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, usługi projektowe 
w dziedzinie architektury, w tym również architektury wnętrz 
i architektury przestrzeni, usługi projektowe w zakresie de-
koracji i wyposażenia wnętrz, usługi projektowe dotyczące 
planowania kompleksów handlowych, kompleksów prze-
mysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruktu-
rą usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego, 
usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i roz-
wojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, usługi 
doradcze w zakresie ochrony środowiska, usługi w zakresie 
prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów grun-
tu, usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz, 
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urba-
nistyki i architektury.

(210) 504480 (220) 2019 09 16
(731) BEBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) #Chodagang
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów: literatura drukowana i na nośnikach dotycząca 
zdrowia, dietetyki, pielęgnacji urody, sportu, fitness i turystyki, 
literatura drukowana i na nośnikach obejmująca zestawy ćwi-
czeń i programy treningowe, nośniki danych, płyty, kasety 
i publikacje on-line obejmujące zestawy ćwiczeń i programy 
treningowe, kosmetyki, artykuły higieny osobistej i intymnej, 
artykuły chemii gospodarczej, odżywki i preparaty witamino-
we, białkowe, węglowodanowe, żywność, żywność diete-
tyczna, napoje bezalkoholowe, soki, owoce i warzywa, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, torby i plecaki, parasole, maty 
do ćwiczeń, sprzęt sportowy i przyrządy gimnastyczne, za-
bawki i gry planszowe, świece i świece zapachowe, gadżety 
promocyjne i reklamowe, maskotki i zabawki, długopisy, arty-
kuły biurowe i papiernicze, foldery, widokówki, książki i kalen-
darze, drukowane publikacje, publikacje elektroniczne na no-
śnikach, nośniki danych, sprzęt komputerowy, fotograficzny 
i RTV, sprzęt oświetleniowy, wyroby, pojemniki i figurki meta-
lowe, niemetalowe, szklane, ceramiczne, drewniane, tekstyl-
ne i z tworzyw sztucznych do użytku jako artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły biurowe, wyposażenie wnętrz 

oraz dla celów dekoracyjnych, gadżety reklamowe do użytku 
osobistego, mianowicie biżuteria, ozdoby i artykuły odzieżo-
we, pamiątki, mianowicie materiały i publikacje drukowane 
i na nośnikach, wyroby, pojemniki i figurki metalowe, nieme-
talowe, szklane, ceramiczne, drewniane, tekstylne i z tworzyw 
sztucznych przypominające o miejscach, obiektach, osobach 
lub wydarzeniach oraz wyroby rękodzieła ludowego, pudełka 
i opakowania, wyroby galanteryjne, wyroby tekstylne, portfe-
le, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, etui na klucze, 
biżuteria, ozdoby do włosów i paznokci, breloki, monety, me-
dale i puchary okolicznościowe, zegarki, smycze reklamowe, 
próbki kosmetyków i artykułów chemii gospodarczej, bidony, 
butelki w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i ku-
powanie w sklepach, hurtowniach, stoiskach handlowych, 
targach, pokazach i wystawach, w Internecie oraz drogą 
sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towa-
rów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wypożyczanie infrastruktury i wyposaże-
nia dla potrzeb targów i wystaw handlowo-reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, re-
klama w prasie, radio, telewizji, na bilbordach, w Internecie 
oraz pozostałe formy reklamy, organizowanie sprzedaży, usłu-
gi pośrednictwa handlowego, wynajmowanie przestrzeni 
i nośników reklamowych, wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, uaktualnianie materiału reklamowego, pośrednic-
two i przedstawicielstwo handlowe, kreowanie wizerunku 
firm, usług i towarów, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
usługi w zakresie aktualizowania, kompilowania, zarządzania, 
systematyzowania i utrzymywania komputerowych baz da-
nych, usługi portalu internetowego poświęconego kosmety-
kom, modzie, zdrowiu, higienie i diecie, wyposażeniu wnętrz, 
sprzętowi Hi-fi, AGD i komputerowemu, akcesoriom, przyrzą-
dom i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu, materiałom 
drukowanym, artykułom piśmiennym i zabawkom, artyku-
łom szkolnym i biurowym w celach promocyjnych, usługi 
wyszukiwania i porównywania ofert i cen on-line, usługi re-
klamowe i marketingowe, 38 usługi VOD, usługi telekomuni-
kacyjne, usługi internetowego serwisu informacyjnego (usłu-
gi portalu internetowego), umożliwianie łączności przez ter-
minale komputerowe, łączność przez sieć światłowodów, 
łączność w technologii przewodowej i bezprzewodowej, 
łączność radiowa, łączność za pomocą telefonii komórkowej, 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kom-
putera, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi agencji infor-
macyjnych w zakresie tworzenia i utrzymywania serwisów 
internetowych, udostępnianie forów internetowych i chatro-
omów, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, 
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
transmisja plików cyfrowych, transmisja radiowa, telewizyjna 
i satelitarna, usługi nawigacji i lokalizacji miejsc i przedmio-
tów, usługi poczty głosowej, wypożyczanie modemów 
i urządzeń telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie usług 
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, tworzenie i prowadzenie programów 
telewizyjnych i w Internecie poświęconych kosmetykom, mo-
dzie, zdrowiu, higienie i diecie, wyposażeniu wnętrz, sprzęto-
wi Hi-fi, AGD i komputerowemu, akcesoriom, przyrządom 
i sprzętowi gimnastycznemu i sportowemu, materiałom dru-
kowanym, artykułom piśmiennym i zabawkom, artykułom 
szkolnym i biurowym, sportom, gimnastyce i aktywności fi-
zycznej, dietetyce, zdrowemu odżywianiu, zdrowemu trybo-
wi życia, pielęgnacji urody, zabiegom pielęgnacyjnym 
i upiększającym oraz modzie, 41 usługi związane z organiza-
cją wypoczynku (rozrywka), organizowanie zawodów i poka-
zów sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, in-
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formacja o rekreacji, organizowanie obozów sportowych, or-
ganizowanie i prowadzenie wyjazdów w celu poprawy kon-
dycji fizycznej, usługi obozów wakacyjnych, usługi dystrybu-
cji biletów (rozrywka), organizowanie i prowadzenie koncer-
tów i balów, organizowanie i prowadzenie kongresów, szko-
leń, sympozjów, kursów i konferencji dotyczących zdrowia, 
dietetyki i zdrowego żywienia, pielęgnacji urody, sportu, fit-
ness, turystyki i mody, organizowanie i prowadzenie przyjęć, 
targów i wystaw dotyczących zdrowia, dietetyki i zdrowego 
żywienia, pielęgnacji urody, sportu, fitness, turystyki i mody 
oraz edukacji i kultury, organizacja i prowadzenie konkursów 
i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, organi-
zacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, orga-
nizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi 
obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, base-
nów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organiza-
cja i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie wy-
posażenia dla potrzeb koncertów, udostępnianie pomiesz-
czeń i obiektów dla celów rozrywkowych, wypożyczanie 
sprzętu RTV, oświetleniowego i akustycznego dla celów tar-
gów i wystaw edukacyjno-kulturalnych, organizowanie 
ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów 
ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień teatral-
nych, występów muzycznych, spektakli laserowych i piro-
technicznych, pokazów tradycyjnych usług rzemieślniczych, 
pokazów przyrządzania tradycyjnych potraw, pokazów przy-
rządzania potraw dietetycznych, pokazów mody, parki roz-
rywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, 
fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowa-
dzenie klubów bilardowych, działalność rozrywkowa, usługi 
związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (na-
uczanie lub rozrywka), kluby zdrowia, działalność edukacyjna, 
działalność rekreacyjna, kluby fitness i siłownie, doradztwo 
w zakresie sportu i fitness, treningi grupowe i personalne, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów z treningami i konsul-
tacjami dietetyków, obsługa pól golfowych, obsługa sal kino-
wych, wypożyczanie sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz 
hi-fi, usługi zespołów muzycznych, publikowanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, studia filmowe, studia na-
grań, wynajmowanie stadionów, tłumaczenia, usługi repor-
terskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie 
quadów, rowerów, sprzętu do paintballa i nordic walking, wy-
pożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu 
i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozrywce, usłu-
gi związane z organizacją wypoczynku, tresura zwierząt, pro-
wadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, przejażdżki 
powozami, kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe i rekre-
acyjne, usługi portalu internetowego poświęconego spor-
tom, gimnastyce i aktywności fizycznej, 44 usługi w zakresie 
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, organizowanie i prowa-
dzenie wyjazdów, obozów i wczasów odchudzających, usługi 
doradztwa z zakresu zdrowia, dietetyki i zdrowego żywienia, 
pielęgnacji urody i mody, usługi rehabilitacji ruchowej i fizy-
koterapii, salony masażu, odnowy biologicznej i Spa, sauny, 
solaria, aromaterapia, salony fryzjerskie, salony piękności, ma-
nicure, pedicure, tatuowanie, zabiegi pielęgnacyjne dla zwie-
rząt, układanie kompozycji kwiatowych, usługi wizażu, do-
radztwo w zakresie higieny i urody ludzi i zwierząt, usługi 
medyczne, usługi portalu internetowego poświęconego die-
tetyce, zdrowemu odżywianiu, zdrowemu trybowi życia, pie-
lęgnacji urody, zabiegom pielęgnacyjnym i upiększającym 
oraz modzie.

(210) 505915 (220) 2019 10 22
(731) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Puls Kids
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w for-
mie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magne-
tycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do od-
twarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośni-
ki obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały biurowe, mate-
riały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki, w tym kubki por-
celanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane, kubki 
papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim 
rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, ko-
szule, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry 
planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, 
gry mechaniczne, gry losowe, gry fabularne, 35 reklama to-
warów i usług za pomocą jakichkolwiek sposobów i środków 
komunikacji z wykorzystaniem wszelkich nośników informa-
cji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych towa-
rów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdob-
nym: kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria 
samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lase-
rowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy kompute-
rowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kom-
paktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały pa-
piernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sporto-
we i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], kon-
strukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, 
znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sa-
kwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze 
do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki że-
glarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, 
bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, 
czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, 
szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, 
torciki, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych to-
warów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-
-ozdobnym, z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić 
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, prowadzenie korporacyjnych portali interneto-
wych, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie 
i rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę prze-
kazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie 
programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, multimedialne transmisje strumienio-
we, komunikację przez terminale komputerowe poprzez 
transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie 
systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i tele-
wizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, roz-
rywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali 
oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewi-
zyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów 
naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodo-
wych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, 
usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji teksto-
wych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą 
przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środ-
ków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, 
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, usługi 
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ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem In-
ternetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych 
i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, 
rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej, udostęp-
nianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie do-
stępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów 
internetowych www, usługi zapewnienia dostępu do portali 
internetowych, udostępnianie internetowego forum dysku-
syjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi 
agencji informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpo-
wszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju 
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dys-
trybucji takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję 
hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, 
tablety), usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres 
dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie 
określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzy-
stania przesyłania informacji od abonenta do operatora 
w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, 
głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym 
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarcza-
nia informacji on-line z komputerowych baz danych, umożli-
wianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, 
udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyła-
nie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak rów-
nież umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem 
tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynaro-
dowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi w zakre-
sie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie działal-
ności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kultu-
ralnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania za-
wartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, 
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festi-
wali, pokazów, nagrań dźwiękowych i treści multimedial-
nych, z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię-
kowych oraz technik audiowizualnych, dla celów edukacyj-
nych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, 
prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, kon-
kursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, 
usługi produkcji i montażu filmów dokumentalnych i fabu-
larnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji te-
leturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktyw-
nym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług eduka-
cyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie 
dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys-
temie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi 
świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wy-
pożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania 
obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach 
informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem 
sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozryw-
kowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, 
usługi agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i re-
kreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również 
za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobra-
nia, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów in-
nych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja kon-

kursów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywko-
wych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, usługi automatycznego zapisywania programów tele-
wizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie 
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi 
rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, 
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawni-
cze: publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i in-
nych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym 
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci interneto-
wej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji te-
lewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie porta-
li edukacyjnych, prowadzenie bibliotek, 42 wynajem miejsca 
na strony www, hosting portali internetowych.

(210) 507406 (220) 2019 11 29
(731) DRABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mników
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) corona

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje i wyroby metalowe, drabiny stalo-
we i aluminiowe, drabiny metalowe, regały paletowe z me-
talu, kobyłki metalowe, rusztowania metalowe, 20 drabiny 
niemetalowe, drabinki z drewna lub tworzyw sztucznych, 
regały, meble metalowe, wyroby artystyczne wykonane 
z drewna.

(210) 507727 (220) 2019 12 06
(731) JANUSZ PV SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJA HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA JANUSZ PV

(531) 02.01.01, 02.01.23, 07.15.26, 27.05.01, 09.07.21
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części 
i akcesoriów do montażu instalacji fotowoltaicznej.

(210) 508507 (220) 2019 12 27
 (310) m20928940 (320) 2019 10 24 (330) UA
(731) Zatirka Nataliia, Kijów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VITON

(531) 05.03.11, 05.03.14, 29.01.13, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, medyczne i wete-
rynaryjne, dietetyczna żywność i substancje przystosowa-
ne do celów medycznych lub do użytku weterynaryjnego, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, biologicznie aktywne 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, białkowe suplementy 
diety, suplementy diety zawierające alginiany, środki prze-
ciwrobacze, preparaty przeciwutleniające przeznaczone 
do celów weterynaryjnych, preparaty wieloskładnikowe 
przeznaczone do celów medycznych i weterynaryjnych, pre-
paraty witaminowe, witaminowe naturalne mieszanki zioło-
we dla ludzi (suplementy diety), żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propo-
lis, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, su-
plementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy die-
ty zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, dietetyczne 
i spożywcze substytuty żywności do celów medycznych, su-
plementy diety zawierające kazeinę, środki przeczyszczające, 
suplementy diety zawierające lecytynę, napoje stosowane 
w lecznictwie, olejki lecznicze, lecznicze preparaty toaleto-
we, zioła lecznicze, mineralne suplementy diety, zestawy wi-
tamin, aminokwasów, minerałów, przeciwutleniaczy, błon-
nika pokarmowego, wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i probiotyków, odżywcze suplementy diety.

(210) 508865 (220) 2020 01 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH 

ODRA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUPKI orzech

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03, 05.07.06
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wy-
roby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki 
[wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukierni-
cze], cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, owocowe 
galaretki [słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki mię-
towe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twar-
de, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje 
cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarni-

czo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wy-
robów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria 
czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaret-
ki, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące 
ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstru-
zji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem 
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbo-
żowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, 
mąka i preparaty zbożowe, w tym ekstrudowane produkty 
zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mie-
szanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, 
orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, 
makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekola-
da, wyroby czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty 
zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczni-
czych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przeką-
ski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, 
przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony 
czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożo-
we, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, 
gumy rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(210) 509086 (220) 2020 01 16
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RANCZO
(510), (511) 41 produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
produkcja kinowa.

(210) 509131 (220) 2020 01 17
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WILKOWYJE
(510), (511) 41 produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, 
produkcja kinowa.

(210) 509347 (220) 2020 01 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Twoje emocje
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycie radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe: programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
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warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 

plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróż-
ne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz-
ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywa-
nia, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usług automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez 
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obra-
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zu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron 
www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagranio-
wego filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, 
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estra-
dowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: pu-
blikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publi-
kowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie 
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi 
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej 
i filmowej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów kom-
puterowych, usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne 
i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdroże-
niowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych.

(210) 509348 (220) 2020 01 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Twoje emocje 7
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycie radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe: programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 

na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróż-
ne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
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udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne doty-
czące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi pocz-
ty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywa-
nia, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji 
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, 
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywa-
nia programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia 
nagraniowego filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, ga-
zet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji telewizyjnej i filmowej, 42 opracowywanie i wdrażanie 
programów komputerowych, usługi projektowe, doradcze, 
konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe dotyczące opro-
gramowania komputerowego, opracowywanie ekspertyz, 
opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji spo-

łecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych 
- prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania 
i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medial-
nych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, 
usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawia-
renka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajo-
wych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 
usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(210) 509349 (220) 2020 01 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) Emocje budzą emocje
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycie radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną prze-
glądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe: programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2020

utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników tele-
wizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radio-
wych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do od-
kodowywania zakodowanego sygnału zawierających ze-
staw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawie-
rających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów tele-
wizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających 
dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyj-
nych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierni-
czych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czaso-
pism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, 
wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej 
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-
tem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzy-
lepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, dasz-
ki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lasero-
we, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy 
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalku-
latory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, 
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, 
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt 
kompaktowych plików muzycznych, ołówki opakowania 
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chiń-
skie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea 
jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kie-
liszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, 
portfele, postery, radioodbiorniki rękawiczki, ręczniki, sakwy 
rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciw-
słoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby 
i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumo-
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcela-
ny, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi 
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie 
i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radio-
wego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania progra-
mów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fa-
bularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audy-
cji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu obsługi 
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszech-
niania programów i informacji za pośrednictwem sieci infor-
matycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednic-
twem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizo-
wane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indy-
widualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością 
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do ope-
ratora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, kon-
kursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednocze-
snym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi tele-

komunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży deta-
licznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klien-
tem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem 
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automa-
tycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usłu-
gi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line 
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu 
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego 
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor-
macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca 
na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja 
i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarcza-
nie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-
necie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, fil-
mowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urzą-
dzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyj-
nego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego 
i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesy-
łanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie 
dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwia-
nie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: orga-
nizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji ra-
diowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, 
reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturnie-
jów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udzia-
łem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie 
dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys-
temie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wy-
najmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku 
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, pro-
gramach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, 
usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwa-
rzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostar-
czania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, 
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, 42 opraco-
wywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi 
projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwo-
jowe dotyczące oprogramowania komputerowego, opraco-
wywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzi-
nie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzi-
nie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe doty-
czące opracowywania i wdrażania nowych technologii 
w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazy-
wanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu 
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostęp-
niania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwi-
sów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu 
do serwerów internetowych.
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(540) Emocje budzą emocje 7
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycie radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio-
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), programy komputerowe: programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, programy komputero-
we do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu 
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe 
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania 
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci 
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, 
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radio-
wego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kam-
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania 
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, 
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go-
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności go-
spodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtow-
ni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu interne-
towego usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych 
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy vi-
deo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro-
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for-
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apa-
ratury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału 
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 

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

(210) 509640 (220) 2020 01 31
(731) GENTILUOMO MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GENTILUOMO MILANO
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji i konserwacji obuwia 
i wyrobów ze skóry, pasty do obuwia i wyrobów ze skó-
ry, kremy do obuwia i wyrobów ze skóry, woski do obuwia 
i wyrobów ze skóry, spraye do obuwia, środki w aerozolu 
do obuwia, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry 
i obuwia, aplikatory pasty do butów zawierające pastę, ko-
smetyki, 14 biżuteria, ozdoby do obuwia ze srebra oraz me-
tali nieszlachetnych, ozdoby do galanterii skórzanej ze srebra 
oraz metali nieszlachetnych, ozdoby ze srebra oraz meta-
li nieszlachetnych do: rękawiczek, aktówek, dyplomatek, 
portfeli, portmonetek, etui, wizytowników, kosmetyczek, 
kufrów, toreb, torebek, plecaków, walizek, sakiewek, siatek, 

tornistrów, pasków, teczek, parasoli, spinki do mankietów, 
18 galanteria skórzana: rękawiczki, aktówki, dyplomatki, 
portfele, portmonetki, etui, wizytowniki, kosmetyczki, kufry, 
torby, torebki, plecaki, walizki, sakiewki, siatki, tornistry, paski, 
teczki, parasole, 21 artykuły do pielęgnacji obuwia i wyro-
bów skórzanych, gąbki sztuczne i naturalne, gąbki do czysz-
czenia obuwia i wyrobów skórzanych, czyściki do obuwia 
i wyrobów skórzanych, szczotki do obuwia i wyrobów 
skórzanych, ściereczki do obuwia i wyrobów skórzanych, 
grzebienie do obuwia i wyrobów skórzanych, urządzenia 
do czyszczenia obuwia, (nieelektryczne): prawidła do butów, 
łyżki do butów, rękawice do polerowania butów, przyrządy 
do ściągania butów, nieelektryczne przybory do pastowania 
butów, wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki do oczysz-
czania butów], 22 woreczki do przechowywania obuwia, 
woreczki do przechowywania galanterii skórzanej, 25 obu-
wie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego, ortotycznego, 
ochronnego), obuwie męskie, obuwie męskie biznesowe, 
męskie obuwie eleganckie, obuwie snickers, odzież męska, 
odzież męska biznesowa, garnitury męskie, poszetki, krawa-
ty, skarpety, muszki, fulary, 35 sprzedaż: hurtowa, detaliczna, 
on-line, import, eksport: środków do pielęgnacji i konserwa-
cji obuwia i wyrobów ze skóry, past do obuwia i wyrobów 
ze skóry, kremów do obuwia i wyrobów ze skóry, wosków 
do obuwia i wyrobów ze skóry, sprayów do obuwia, środ-
ków w aerozolu do obuwia, preparatów do czyszczenia 
i polerowania skóry i obuwia, aplikatorów pasty do butów 
zawierające pastę, kosmetyków, biżuterii, ozdób do obuwia, 
biżuterii, ozdób do galanterii skórzanej, ozdób do: rękawi-
czek, aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek, etui, wi-
zytowników, kosmetyczek, kufrów, toreb, torebek, plecaków, 
walizek, sakiewek, siatek, tornistrów, pasków, teczek, para-
soli, spinek do mankietów, galanterii skórzanej, rękawiczek, 
aktówek, dyplomatek, portfeli, portmonetek, etui, wizytow-
ników, kosmetyczek, kufrów, toreb, torebek, plecaków, wa-
lizek, sakiewek, siatek, tornistrów, pasków, teczek, parasoli, 
artykułów do pielęgnacji obuwia i wyrobów skórzanych, 
gąbek sztucznych i naturalnych, gąbek do czyszczenia obu-
wia i wyrobów skórzanych, czyścików do obuwia i wyrobów 
skórzanych, szczotek do obuwia i wyrobów skórzanych, ście-
reczek do obuwia i wyrobów skórzanych, grzebieni do obu-
wia i wyrobów skórzanych, urządzeń do czyszczenia obu-
wia, (nieelektrycznych), prawideł do butów, łyżek do butów, 
rękawic do polerowania butów, przyrządów do ściągania 
butów, nieelektrycznych przyborów do pastowania butów, 
wycieraczek ze szczotkami [skrobaczek do oczyszczania bu-
tów], woreczków do przechowywania obuwia, woreczków 
do przechowywania galanterii skórzanej, obuwia (z wyjąt-
kiem obuwia ortopedycznego, ortotycznego, ochronnego), 
obuwia męskiego, obuwia męskiego biznesowego, męskie-
go obuwia eleganckiego, obuwia snickers, odzieży męskiej, 
odzieży męskiej biznesowej, garniturów męskich, poszetek, 
krawatów, skarpet, muszek, fularów, usługi doradztwa go-
spodarczego i marketingu w zakresie wizerunku, obuwia, 
obuwia męskiego, odzieży męskiej, biżuterii, ozdób do obu-
wia, biżuterii, ozdób do galanterii skórzanej, 42 projektowa-
nie obuwia, projektowanie biżuterii, projektowanie ozdób 
do obuwia, spinek do mankietów, projektowanie galanterii 
skórzanej, projektowanie: rękawiczek, aktówek, dyplomatek, 
portfeli, portmonetek, etui, wizytowników, kosmetyczek, 
kufrów, toreb, torebek, plecaków, walizek, sakiewek, siatek, 
tornistrów, pasków, teczek, parasoli.

(210) 509940 (220) 2020 02 06
(731) PIOTROWSKI MICHAŁ JACEK ORCHID STYLE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Orchid Style Thai massage

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 44 masaż tajski.

(210) 509941 (220) 2020 02 06
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

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

(210) 509943 (220) 2020 02 06
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

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

(210) 509957 (220) 2020 02 12
(731) AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuchcik

(531) 09.07.19, 26.13.25, 26.05.16, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.12

(510), (511) 6 folia aluminiowa i wyroby z folii aluminiowej 
dla potrzeb gospodarstwa domowego, folie aluminiowe 
do zawijania i pieczenia, folie metalowe do zawijania i pie-
czenia, tacki aluminiowe do pieczenia, tacki aluminiowe 
do pieczenia do grilla, folie do owijania żywności, 8 sztućce, 
noże do cięcia, łyżki, łyżeczki, sztućce jednorazowe, sztućce 
z drewna, sztućce z materiałów biodegradowalnych, łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, noże, widelce, łyżki i ły-
żeczki z drewna, nieelektryczne obieraczki do warzyw, osełki 
do ostrzenia, nieelektryczne otwieracze do puszek, scyzo-
ryki, 16 obrus papierowy, obrus papierowy foliowany, folie 
z tworzyw sztucznych do pakowania lub zabezpieczenia, 
filtry papierowe, papier do pieczenia, torebki do gotowania 
w kuchenkach mikrofalowych, papierowa bielizna stołowa, 
papierowe chusteczki do nosa, papier toaletowy, pudełka 
kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe, serwetki pa-
pierowe, serwetki biodegradowalne, chusteczki papierowe, 
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na śmieci 
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki do pakowania, 
torby biodegradowalne, papier do wypieków, rękaw do pie-
czenia, folia do żywności, torebki na mrożonki, torby na żyw-
ność, papierowe torby na zakupy, torby z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, worki na śmieci, torebki śniadaniowe, 

papier śniadaniowy, tacki papierowe, torebki do pieczenia 
z tworzyw sztucznych, podstawki papierowe, woreczki śnia-
daniowe, woreczki strunowe, ręczniki papierowe do czysz-
czenia przemysłowego, 21 zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, filiżanki, naczynia 
do picia i akcesoria barowe, kubki do piwa, słomki do picia, 
słomki papierowe do picia, kubki, kubki jednorazowe, kubki 
biodegradowalne, kubki papierowe, talerze, jednorazowe ta-
lerze, talerze biodegradowalne, talerze z pulpy, talerze z two-
rzyw sztucznych, miseczki, miseczki z tworzyw sztucznych, 
miseczki biodegradowalne, pojemniki kuchenne, pojemniki 
na żywność, foremki aluminiowe do żywności, pojemniki 
z folii aluminiowej, jednorazowe pojemniki z folii aluminio-
wej do użytku domowego, jednorazowe pojemniki z folii 
aluminiowej, pojemniki biodegradowalne, pojemniki z pul-
py, tace do użytku domowego, tace i tacki biodegradowal-
ne, patery, otwieracze do wina, szczypce do grilla, kuchenne 
przybory używane przy grillach domowych, tace z papieru 
do użytku domowego, tacki żaroodporne, biodegradowalne 
tace do użytku domowego, wykałaczki, patyczki do szaszły-
ków, woreczki do zamrażania, foremki do lodu, pojemniki-
-tacki do zamrażania kostek lodu, woreczki do zamrażania 
i wytwarzania lodu, woreczki strunowe, rękawice nitrylowe, 
rękawice kuchenne, rękawice gospodarcze, ścierki i ścierecz-
ki, ścierki z mikrofibry, ściereczki do czyszczenia, gąbki kąpie-
lowe, gąbki, gąbki kosmetyczne, gąbki dla celów domowych 
w postaci zmywaków kuchennych, deski do krojenia, klamer-
ki do wieszania ubrań na sznurze, mopy, przybory myjąco-
-czyszczące do gospodarstw domowych, przybory myjąco-
-czyszczące do samochodów w postaci gąbek, ściereczek, 
szczotek, 24 ręczniki, ścierki i ściereczki z materiałów tekstyl-
nych, bielizna stołowa i pościelowa, chusteczki tekstylne, rę-
kawice do mycia.

(210) 509982 (220) 2020 02 07
(731) GÓRA MONIKA KOBAYASHI, Krzeczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBAYASHI

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12, 24.17.02
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie 
sztuczne, 31 zanęty naturalne dla wędkarstwa, przynęty ja-
dalne dla ryb, jadalne dodatki do zanęt dla ryb, 35 sprzedaż 
hurtowa i detaliczna sprzętu wędkarskiego, przynęt wędkar-
skich sztucznych, zanęt naturalnych dla wędkarstwa, przynęt 
jadalnych dla ryb, jadalnych dodatków do zanęt dla ryb.

(210) 510008 (220) 2020 02 10
(731) MATEJA-RYBA MAGDALENA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przetwórnia wspomnień

(531) 19.03.01, 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwaforty (grafika), akwarele, al-
bumy do wklejania, szablony, artykuły piśmienne, rysunki, no-
tatniki (notesy), 35 reklama, 41 organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania.
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(210) 510015 (220) 2020 02 10
(731) GAJEWCZYK WIKTOR FIRMA HANDLOWA 

GAJEWCZYK BIS, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAJEWCZYK ALKOHOLE

(531) 03.01.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z napo-
jami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa).

(210) 510017 (220) 2020 02 10
(731) BAŃKOWSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BDO Technology
(510), (511) 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych.

(210) 510030 (220) 2020 02 10
(731) SMOŁA PAULINA, Prochowice
(540) (znak słowny)
(540) ETHEREAL EXILE
(510), (511) 9 płyty kompaktowe o charakterze muzycz-
nym, media cyfrowe, mianowicie, nagrane wcześniej płyty 
DVD, możliwe do ściągnięcia pliki audio i nagrania wideo 
oraz płyty CD o charakterze muzycznym i promującym 
muzykę, media cyfrowe, mianowicie, możliwe do ściągnię-
cia pliki muzyczne audio, możliwe do ściągnięcia nagrania 
dźwiękowe, możliwe do ściągnięcia nagrania audio, możliwe 
do ściągnięcia nagrania dźwiękowe, możliwe do ściągnięcia 
nagrania wideo muzycznych występów grupy muzycznej, 
muzyczne nagrania wideo, nagrania dźwiękowe muzycz-
nych występów, nagrania wideo o charakterze muzycznym.

(210) 510039 (220) 2020 02 10
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIVVERSAL

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemienne-
go], bębny [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry 
do silników, cylindry do maszyn, filtry [części maszyn lub 
silników], głowice cylindrów do silników, koła maszyn, kor-
bowody do maszyn, motorów i silników, korby [części ma-
szyn], lemiesze pługów, łańcuchy do podnośników [części 
maszyn], łożyska kulkowe, łożyska [części maszyn], łożyska, 
maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm 
przekładniowy, mechanizmy sterownicze do maszyn i silni-
ków, narzędzia [części maszyn], narzędzia rolnicze, inne niż 
o napędzie ręcznym, noże [części maszyn], obudowy [części 

maszyn], obudowy łożysk do maszyn, ostrza [części maszyn], 
ostrza do kosiarek, paski klinowe do silników, pierścienie 
smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, pompy [czę-
ści maszyn lub silników], prądnice prądu stałego, przeguby 
uniwersalne [przeguby Cardana], przekładnie do maszyn, 
regulatory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości 
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, 
rozruszniki silników, skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
szczotki prądnic, szczotki elektryczne, szczotki węglowe 
[elektryczność], świece żarowe do silników Diesla, świece za-
płonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do cylindrów, tłoki 
do silników, turbosprężarki, wały korbowe, wały rozrządcze 
do silników pojazdów, wtryskiwacze paliwa do silników, za-
wory [części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], 
9 amperomierze, barometry, automatyczne sygnalizatory 
niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, baterie elektrycz-
ne do pojazdów, baterie elektryczne, diody świecące [LED], 
elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, ka-
ble rozruchowe do silników, kable elektryczne, kable koncen-
tryczne, liczniki, liczniki obrotów, numeryczne wyświetlacze 
elektroniczne, ogrodzenia zelektryfikowane, prędkościo-
mierze do pojazdów, prostowniki, przełączniki elektryczne, 
przyrządy pomiarowe, regulatory napięcia do pojazdów, 
tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, termo-
staty do pojazdów, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, 
urządzenia do pomiaru ciśnienia, wilgotnościomierze, wolto-
mierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki 
ciśnienia w zaworach, wskaźniki poziomu wody, wskaźniki 
prędkości, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elek-
tromagnetyczne], złącza do przewodów elektrycznych, 
złączki do przewodów [elektryczność], 11 lampy oświetle-
niowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflek-
tory samochodowe, urządzenia do oświetlania za pomocą 
diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia grzewcze 
do pojazdów, urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki 
do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, 
12 czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, dęt-
ki do rowerów, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do po-
jazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, 
koła do pojazdów lądowych, korbowody do pojazdów lą-
dowych, inne niż części silników, korki do zbiorników paliwa 
w pojazdach, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wstecz-
ne, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, piasty 
kół pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 
łańcuchy przeciwpoślizgowe, łaty do opon, mechanizmy 
napędowe do pojazdów lądowych, nakrętki do szpilek piast 
w kołach pojazdów, obręcze do piast kół, obręcze kół po-
jazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do płu-
gów śnieżnych, opony do pojazdów, opony do pojazdów 
mechanicznych, opony pełne do kół pojazdów, piasty kół 
pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej [czę-
ści pojazdów lądowych], pokrowce na siedzenia pojazdów, 
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne 
do pojazdów lądowych, resory [sprężyny] zawieszenia po-
jazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, sie-
dzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, skrzynie 
biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądo-
wych, szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, 
szyby przednie pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, 
wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon 
pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, zestawy napraw-
cze do dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, 
złącza do przyczep do pojazdów, 17 folia z celulozy regene-
rowanej, inna niż do pakowania, folie z tworzyw sztucznych 
do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych 
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nie do pakowania, okładziny do sprzęgieł, pierścienie gumo-
we, pierścienie uszczelniające, przewody giętkie do chłodnic 
pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, węże do podle-
wania, 22 niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy 
niemetalowe do transportu ładunków, plandeki, pokrowce 
na pojazdy [plandeki], sznurek do pakowania, sznurek nie-
metalowy do owijania lub wiązania, sznurki, taśmy niemeta-
lowe do owijania i związywania, wiązadła do snopów, wiąza-
dła niemetalowe do celów rolniczych, worki do transportu 
i przechowywania materiałów w dużych ilościach.

(210) 510041 (220) 2020 02 10
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMMER

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 pierścienie metalowe, uszczelki metalowe, 
7 pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie tłokowe, 
złącza uszczelniające [części silników], łożyska, łożyska [części 
maszyn], łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, 
łożyska przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycz-
nym smarowaniem, filtry [części maszyn lub silników], filtry 
do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, paski 
klinowe do silników elektrycznych i silników, 17 filc izolacyjny, 
folie metalowe izolacyjne, materiały na okładziny hamulców, 
częściowo przetworzone, materiały wyściełające z gumy lub 
tworzyw sztucznych, ognioodporne materiały izolacyjne, 
okładziny do sprzęgieł, papier izolacyjny, pierścienie gumo-
we, pierścienie uszczelniające, podkładki z gumy lub włókna 
wulkanizowanego, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, 
przewody giętkie niemetalowe, tkaniny izolacyjne, tkani-
ny z włókna szklanego do izolacji, tuleje gumowe do osło-
ny części maszyn, tworzywa sztuczne półprzetworzone, 
uszczelki do rur, uszczelnienia przeciw przeciągom w posta-
ci taśm, uszczelnienia wodoodporne, włókna węglowe inne 
niż do celów włókienniczych, włókna z tworzyw sztucznych 
nie dla włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, zawory 
z kauczuku naturalnego lub z włókna wulkanizowanego, 
związki chemiczne do uszczelniania przecieków.

(210) 510043 (220) 2020 02 10
(731) DONE BODYCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DONE SPORTS BODYCARE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.20
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy 
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, toniki do celów kosmetycznych, maseczki 
kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia ciała, płyny 
do mycia ciała, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji 
włosów, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, mydła, płyny, żele i balsamy do ką-

pieli i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic 
i do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli, 
środki myjące do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole 
do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi 
do ciała, dezodoranty, zapachy, preparaty zapachowe, olejki 
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, produkty kosme-
tyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony 
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, 
kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekolory-
zacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, 25 odzież sportowa, odzież dla ro-
werzystów, odzież gimnastyczna, legginsy, koszulki z krótkim 
rękawem, koszulki typu rashguard, dzianina (odzież), bielizna 
wchłaniająca pot, buty oraz podkoszulki sportowe.

(210) 510045 (220) 2020 02 10
(731) BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAKE STOP

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów, 
lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy 
do motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędo-
we do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, 
łańcuchy rowerowe, obręcze do piast kół, obręcze kół do ro-
werów, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe do po-
jazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe 
do pojazdów, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, 
dętki do opon pneumatycznych, kolce do opon, korpusy 
opon, łaty do opon, opony do pługów śnieżnych, opony 
do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony 
pełne do kół pojazdów, opony rowerowe, piankowe wkładki 
do opon, wentyle do opon pojazdów, sprzęgła do pojaz-
dów lądowych, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki 
przednich świateł, złącza do przyczep do pojazdów.

(210) 510048 (220) 2020 02 10
(731) BREWERY HILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Holy Moly
(510), (511) 32 piwo.

(210) 510056 (220) 2020 02 10
(731) WACHOWICZ MARTA EWA, Warszawa;  

PAWŁOWSKA MARIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VISNEA
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, 
badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, 
komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozlicza-
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nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, 
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradz-
two biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja 
filmów reklamowych, przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych w celu selekcji personelu, rekrutacja personelu, 
rozwijanie koncepcji reklamowych, statystyczne zestawienia, 
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny 
handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
41 doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, montaż taśm wideo, 
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów in-
nych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przekazy-
wanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów 
[np. do filmów], tłumaczenia, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyjne świadczone 
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki, 
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe 
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów 
reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, 42 analiza systemów kom-
puterowych, analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, 
badania biologiczne, badania chemiczne, badania dotyczące 
technologii telekomunikacyjnych, badania geologiczne, ba-
dania naukowe, badania naukowe i technologiczne w dzie-
dzinie klęsk żywiołowych, badania naukowe i technologicz-
ne związane z mapowaniem patentów, badania techniczne, 
badania w dziedzinie budownictwa, badania w dziedzinie 
fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie 
mechaniki, badania w dziedzinie spawania, badania w zakre-
sie ochrony środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, 
digitalizacja dokumentów, doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowe-
go, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola 
jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elek-

troniczną, konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, medyczne badania naukowe, 
miernictwo, monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputero-
wych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa 
[PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz, projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie 
mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie systemów kompute-
rowych, przechowywanie danych elektronicznych, stwier-
dzanie autentyczności dzieł sztuki, testowanie materiałów, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie za-
pasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi 
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi 
graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, 
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie 
serwerów www, wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, wzornictwo przemysłowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 510058 (220) 2020 02 10
(731) WACHOWICZ MARTA EWA, Warszawa;  

PAWŁOWSKA MARIA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności 
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, 
badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, do-
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, 
komputerowe zarządzanie plikami, negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, or-
ganizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja 
filmów reklamowych, przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych w celu selekcji personelu, rekrutacja personelu, roz-
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wijanie koncepcji reklamowych, statystyczne zestawienia, 
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks-
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi związane 
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny 
handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
41 doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, montaż taśm wideo, 
nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowa-
nie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporzą-
dzanie napisów [np. do filmów], tłumaczenia, udostępnianie 
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi edukacyj-
ne świadczone przez asystentów dla osób wymagających 
specjalnej opieki, usługi przekwalifikowania zawodowego, 
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
usługi trenerskie, usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 42 anali-
za systemów komputerowych, analizy chemiczne, badania 
bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, 
badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, bada-
nia geologiczne, badania naukowe, badania naukowe i tech-
nologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, badania nauko-
we i technologiczne związane z mapowaniem patentów, 
badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, 
badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, 
badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie spa-
wania, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów, doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja progra-
mów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizycz-
na, medyczne badania naukowe, miernictwo, monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
opracowywanie projektów technicznych, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, 
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania 

komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, 
przechowywanie danych elektronicznych, stwierdzanie au-
tentyczności dzieł sztuki, testowanie materiałów, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, two-
rzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi chemiczne, usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi in-
żynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornic-
two przemysłowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 510160 (220) 2017 09 04
(731) Gerstacker Marken GbR, Nürnberg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Albrecht Dürer
(510), (511) 33 grzane wino, aromatyzowane napoje z za-
wartością wina, koktajle i aperitify na bazie alkoholi wysoko-
procentowych lub wina, poncz na bazie alkoholi wysokopro-
centowych i wina.

(210) 510173 (220) 2020 02 13
(731) WILD ROOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41  usługi parków rozrywki.

(210) 510279 (220) 2020 02 17
(731) EBI INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 żłobki dla dzieci.

(210) 510285 (220) 2020 02 17
(731) MEDAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) MEDAI
(510), (511) 42 badania techniczne, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie 
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informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, konwersja programów kompu-
terowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, medyczne 
badania naukowe, opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, opracowywanie projek-
tów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pra-
ce badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, 
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkow-
ników przy użyciu technologii jednorazowego logowania 
dla aplikacji online, usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez labora-
toria naukowe, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników 
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektro-
nicznego, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, 44 ośrodki 
zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych, usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik 
medycznych, usługi medyczne, usługi telemedyczne.

(210) 510287 (220) 2020 02 17
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) K2 KRWAWIĄCA FELGA
(510), (511) 3 środki czyszczące do metali.

(210) 510293 (220) 2020 02 18
(731) GROCHOWSKA MARZENA GET CHOICE, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) BRAINOLOGIA
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradz-
two szkoleniowe i edukacyjne].

(210) 510311 (220) 2020 02 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wadowice

(540) (znak słowny)
(540) Smaki Wakacji
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owo-
cowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe, kwas chlebo-
wy [napoje bezalkoholowe], napoje pół mrożone, proszek 
do wytwarzania napojów gazowanych, napoje warzywne, 
gazowane napoje (proszki do) napoje orzeźwiające, koktaj-
le [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje bezalkoholo-
we, toniki [napoje nielecznicze], napoje odalkoholizowane, 
bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, na-
poje z sokiem ananasowym, słodkie napoje bezalkoholowe 
na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe z sarsa-
parillą, sorbety [napoje], napoje (syropy do) soki warzywne 
[napoje], napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami 
śladowymi, napoje z dodatkiem witamin, bezalkoholowe 

napoje niskokaloryczne, woda mineralna [napoje], esencje 
do produkcji napojów, bezalkoholowe napoje z soków owo-
cowych, napoje z owoców bezalkoholowe, napoje izotonicz-
ne [nie do celów medycznych], napoje z dodatkiem witamin 
[nie do celów medycznych], napoje izotoniczne, napoje 
owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, 
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, sok pomido-
rowy [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje 
serwatkowe, napoje z guaraną, napoje z sokiem grejpfruto-
wym, napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], 
pastylki do sporządzania napojów gazowanych, napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, mrożone napoje owocowe, na-
poje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], 
napoje na bazie owoców lub warzyw, soki gazowane, owo-
ce (soki), soki owocowe, soki warzywne, soki ze świeżych 
owoców, soki owocowe do użytku jako napoje, owocowe 
nektary, bezalkoholowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, 
syropy do produkcji lemoniady, syropy do napojów, syropy 
do lemoniady, warzywne napoje typu smoothie, napoje 
typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle 
owocowe, bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.

(210) 510315 (220) 2020 02 18
(731) JANUS MICHAŁ DAJ ZNAĆ MICHAŁ JANUS 

MARKETING PROMOCJA INTERNET, Mystków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z A KLASY DO EKSTRAKLASY

(531) 02.01.08, 02.01.23, 21.03.01, 27.05.01
(510), (511) 16 druki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
plakaty reklamowe, książki, czasopisma fachowe, periodyki 
[czasopisma], czasopisma branżowe, książki, albumy ilustrowa-
ne, albumy fotograficzne, albumy na naklejki, albumy do wkle-
jania, albumy upamiętniające wydarzenia, bilety, małe tablice, 
tablice na notatki, publikacje drukowane, publikacje promo-
cyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne druko-
wane, roczniki [publikacje drukowane], katalogi, magazyny 
w zakresie gier i grania, gazety, gazety codzienne, broszury, 
broszury drukowane, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, reklama, reklama zewnętrzna, reklama ba-
nerowa, reklama i marketing, reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, reklama na billboardach elektronicznych, 
reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron inter-
netowych, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w prasie po-
pularnej i profesjonalnej, reklama on-line poprzez kompute-
rowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), reklama towarów i usług sprzedawców on-line 
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, 
reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów li-
cencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami 
sportowymi, handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
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singu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ra-
mach franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, doradztwo dla kadry kierowniczej 
w zakresie franchisingu, pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca franchisingu, porady odnośnie pro-
wadzenia firm w ramach franchisingu, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisin-
gu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw 
franchisingowych, usługi reklamowe w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na za-
sadach franchisingu, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowa-
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, porady w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw han-
dlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działają-
cych na zasadach franchisingu, marketing internetowy, rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych w Internecie, usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, wynajem powierzchni re-
klamowej na stronach internetowych, udostępnianie i wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja katalogów 
biznesowych do publikacji w Internecie, promocja on-line sie-
ci komputerowych i stron internetowych, dostarczanie infor-
macji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, 
w tym przez Internet, usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia biznesowego za pośrednictwem Internetu, prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, zestawianie reklam w celu wykorzystania 
ich na stronach internetowych, wynajem przestrzeni reklamo-
wych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, usługi w zakresie prezen-
tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, udostępnianie katalogów witryn internetowych 
osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, 
rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu 
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, 
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, udostępnianie on-line przewodników rekla-
mowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowa-
dzących handel on-line w Internecie, usługi dopasowywania 
w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, usługi menedżerskie dla 
sportowców, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, 

promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie 
promocyjne na rzecz osobistości sportowych, zarządzanie 
biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie 
działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata spor-
tu, zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobi-
stości świata sportu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami sportowymi, usługi promocyjne związane 
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponso-
rowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, reklama, 
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich 
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych 
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi.

(210) 510320 (220) 2020 02 18
(731) MIESZKOWICZ JACEK BIOMEDICA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOMEDICA

(531) 02.09.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny.

(210) 510322 (220) 2020 02 18
(731) BLUE TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drewno DLA DOMU

(531) 05.01.03, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 deski, drewno budowlane, drewno obrobio-
ne, 37 budowanie platform [tarasów].

(210) 510326 (220) 2020 02 18
(731) WARSAW HOME EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poland design festival
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(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ra-
mach targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu 
lub handlu, organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, 
organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, or-
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach re-
klamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadze-
nie targów biznesowych, organizowanie i przeprowadzanie 
wystaw handlowych, organizowanie pokazów w celach han-
dlowych, organizacja targów celach handlowych i reklamo-
wych, organizacja targów handlowych.

(210) 510327 (220) 2020 02 18
(731) DĘBOWSKI GRZEGORZ ANDRZEJ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROSZ do GROSZA

(531) 03.07.03, 24.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty (nauczanie).

(210) 510331 (220) 2020 02 18
(731) MEDICADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S/L SilverLine

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 5 antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne 
preparaty do mycia, chusteczki antybakteryjne, chusteczki 
do celów medycznych, chusteczki nasączone preparatami 
przeciwbakteryjnymi, chusteczki odkażające, płyny dezynfe-
kujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, preparaty 
antyseptyczne, preparaty antyseptyczne o działaniu profilak-
tycznym, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty 
do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpi-
talach, produkty sterylizujące do przemywania, ściereczki 
do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, spraye 
antybakteryjne, spraye antyseptyczne w formie aerozolu 
do stosowania na twardych powierzchniach, środki bakterio-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki 
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfe-
kujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, środki 

dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące 
do użytku weterynaryjnego, środki dezynfekujące, którymi 
nasączane są chusteczki, środki do dezynfekcji basenów, środ-
ki do usuwania bakterii, środki odkażające, środki odkażające 
do przyrządów i aparatury medycznej, środki odkażające 
do użytku domowego, preparaty do neutralizacji zapachów, 
środki dezodoryzujące powietrze, detergenty bakteriobójcze, 
detergenty do celów medycznych, środki przeciwdrobno-
ustrojowe do mycia rąk, nanosrebro cząsteczkowe o działaniu 
antygrzybicznym i antybakteryjnym, nanosrebro jonowe.

(210) 510333 (220) 2020 02 18
(731) WELD-GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rzeszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELD GAS

(531) 01.15.05, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, budowa i konserwacja ruro-
ciągów, konsultacje budowlane, wynajem żurawi, wynajem 
sprzętu budowlanego.

(210) 510336 (220) 2020 02 18
(731) Bayer Intellectual Property GmbH,  

Monheim am Rhein, DE
(540) (znak słowny)
(540) HERBA&FLORA
(510), (511) 5 leki przeciwalergiczne, preparaty do leczenia 
kaszlu, tabletki do ssania na gardło, suplementy diety, pre-
paraty do leczenia żołądkowo-jelitowego, suplementy zio-
łowe, preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, suplementy 
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) 510353 (220) 2020 02 19
(731) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) MILLHILL’S GIN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gin.

(210) 510365 (220) 2020 02 19
(731) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAWROCKI ESTHETICS

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenie), 44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia.
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(210) 510408 (220) 2020 02 19
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Rzeczna

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.07.07, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcz-
nych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży 
hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi 
elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środków 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu narzędzi ręcznych i ak-
cesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi elektrycznych 
i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, 40 produkcja na za-
mówienie narzędzi dla osób trzecich.

(210) 510450 (220) 2020 02 21
(731) EXCELLENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXEL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 aparaty oświetleniowe, grzewcze, instalacje 
sanitarne, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjne, wentyla-
cyjne, rury i kształtki instalacyjne, wyposażenie techniczne 
kuchni, łazienek, łaźni, ubikacji, a w szczególności przewody 
i armatura wodociągowa, gazowa, c. o., klimatyzacyjna, wen-
tylacyjna, zawory kanalizacyjne, mieszalnikowe do przewo-
dów wodociągowych i termostatyczne, zawory przelotowe, 
zawory czerpalne, baterie, natryski, prysznice, wanny, obudo-
wy do wanien, brodziki, miski klozetowe, kompakty - płuczki 
zespolone z miskami klozetowymi, w tym mocowane na za-
budowanych stelażach, dolnopłuki, płuczki klozetowe, auto-
maty płuczące, sedesy, bidety, pisuary, umywalki, zlewozmy-
waki, zlewy, piece, ogrzewacze i termy gazowe i elektryczne, 
bojlery, kabiny natryskowe, brodziki, wykładziny łazienkowe, 
lampy różnego rodzaju i przeznaczenia - nie ujęte w innych 
klasach, elementy grzejne, grzejniki co., podgrzewacze 
do kąpieli, urządzenia do wanien z hydromasażem, suszarki 
elektryczne do bielizny, ręczników, powietrza, ciała, włosów, 
rąk, urządzenia do oświetlania wanien za pomocą diod LED, 
urządzenia do kąpieli, urządzenia jonizujące do oczyszczania 
powietrza, armatura do kabin kąpielowych oraz części, ele-
menty, akcesoria wyposażenia łazienek i ubikacji, 20 meble, 
lustra, ramy do obrazów i luster oraz stojaki, wieszaki, kwiet-
niki, gabloty, karnisze i haki do zasłon, płytki dekoracyjne, 
półki, rolety okienne, rolety do użytku wewnętrznego, rolety 
termoizolacyjne, tablice, galanteria drewniana (nie ujęte w in-
nych klasach), szkło srebrzone (lustra), tafle szklane na lustra, 
toaletki, szafki pod umywalki, niemetalowe dozowniki ręcz-
ników, niemetalowe dozowniki mydła, meble łazienkowe, 
27 łazienkowe dywaniki i maty, antypoślizgowe wykładziny 
do wanien i brodzików, wykładziny podłogowe.

(210) 510566 (220) 2020 02 24
(731) UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI 

SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) Unity
(510), (511) 36 faktoring, faktoring dyskontowy, faktoring 
eksportowy, faktoring długów, agencje faktoringowe, ścią-
ganie należności i faktoring, usługi agencji faktoringowych, 
faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi w zakresie 
faktoringu, usługi w zakresie faktoringu faktur, usługi w za-
kresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, ubezpie-
czenia, gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia samo-
chodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenie reaseku-
racyjne, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia podróżne, 
ubezpieczenia biur, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenia 
towarów, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeń 
osobistych, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, agencje ubez-
pieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia 
lotnicze, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenie zdro-
wotne, ubezpieczenia budynków, organizowanie ubezpie-
czenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia furgonetek, 
ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia majątkowe [nierucho-
mości], ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenia od wy-
padków, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, usługi 
ubezpieczania pojazdów, wycena ubezpieczeń przeciwpo-
żarowych, usługi ubezpieczeń domu, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, 
wycena roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń 
ubezpieczeniowych, usługi agencji ubezpieczeniowej, infor-
macja o ubezpieczeniach, ocena strat ubezpieczeniowych, 
administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, admi-
nistrowanie planami ubezpieczeniowymi, umowy ubezpie-
czeniowe dotyczące usług, doradztwo w sprawach ubez-
pieczenia, informacje w sprawach ubezpieczeń, agencje 
ubezpieczeń na życie, organizowanie ubezpieczeń na życie, 
ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie 
od straty kredytu, ubezpieczenie od wydatków prawnych, 
ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], ubezpie-
czenia od odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenie 
od straty dokumentów, wycena roszczeń z ubezpieczenia, 
ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, usługi ubezpie-
czeniowe dotyczące życia, pośrednictwo w ubezpiecze-
niach samochodowych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
nieruchomości, udostępnianie informacji o ubezpiecze-
niach, organizowanie finansowania składek ubezpieczenio-
wych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi 
finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi w zakresie 
ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
funduszy emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe w zakre-
sie sportu, usługi ubezpieczeniowe dla przemysłu budow-
lanego, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, 
usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, doradztwo 
związane z zawieraniem ubezpieczeń, gwarancje, eksper-
tyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi finansowe związane 
z ubezpieczeniami, usługi w zakresie ubezpieczeń na życie, 
usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, usługi w za-
kresie ubezpieczeń w podróży, usługi pośrednictwa w zakre-
sie ubezpieczeń medycznych, usługi w zakresie zawierania 
ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania 
ubezpieczeń biznesowych, usługi w zakresie ubezpieczania 
wymiany walut, usługi ubezpieczeniowe związane z awaria-
mi mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane z po-
jazdami mechanicznymi, usługi ubezpieczeniowe związane 
z kartami kredytowymi, usługi ubezpieczeniowe w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, usługi finansowe świadczo-
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ne przez firmy ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe 
do spłaty wydatków medycznych, usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie telefonów komórkowych, usługi ubezpieczenio-
we w zakresie ochrony kierowców, usługi ubezpieczeniowe 
związane z domami opieki, usługi ubezpieczeniowe związa-
ne z planowaniem awaryjnym, usługi ubezpieczeniowe dla 
zabezpieczania zastawów hipotecznych, usługi ubezpiecze-
niowe dotyczące utraty własności osobistej, usługi ubezpie-
czeniowe związane z umowami kredytowymi, usługi ubez-
pieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi w za-
kresie zawierania ubezpieczeń dla firm, pośrednictwo w za-
kresie ubezpieczeń innych niż na życie, usługi ubezpieczenia 
indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi domu, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, 
usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń 
i finansów, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń in-
nych niż na życie, pośrednictwo faktoringowe.

(210) 510580 (220) 2020 02 25
(731) NAX POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEVEN HOME & GARDEN

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 20 meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble 
ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe 
[patio], meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogro-
dowe wykonane z drewna, meble ogrodowe z aluminium, 
meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble domowe, 
meble domowe wykonane z drewna, donice drewniane 
w postaci skrzyń, pufy [meble], pufy typu sako, duże wyście-
łane fotele, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele rozkła-
dane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fo-
tele rozkładane z podnóżkiem, fotele sako, fotele wypoczyn-
kowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym 
oparciem, niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy 
kominku, rozkładane fotele, rozkładane fotele [do siedzenia 
i spania], leżaki, leżaki do opalania, biurka i stoły, stoły, stoły 
biurowe, stoły do jadalni, stoły do użytku w ogrodach, sto-
ły kempingowe, stoły komputerowe, stoły kuchenne, stoły 
łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły [me-
ble], stoły metalowe, stoły piknikowe, stoły na jednej nodze, 
21 donice do roślin, donice na rośliny, donice szklane, doni-
ce z tworzyw sztucznych, gliniane donice, ozdobne donice 
ceramiczne, ozdobne donice szklane, 28 huśtawki, 35 pro-
mocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnia-
nie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 
zapewnianie dostępu do portali w Internecie, zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie 
użytkownikom dostępu do portali w Internecie.

(210) 510734 (220) 2020 02 27
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GBS dobrze jest!
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzyma-
łość, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, żywność dietetycz-
na do celów leczniczych, błonnik pokarmowy, preparaty 
witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe do ce-
lów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze, słodycze do ce-
lów leczniczych, wody mineralne do celów medycznych, 
środki wspomagające odchudzanie, środki zmniejszające 
apetyt, środki wspomagające opalanie, środki przeciwbó-
lowe, kompresy, plastry, materiały opatrunkowe, apteczki 
pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 30 kawa 
wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty kawy, 
herbata wszelkiego rodzaju herbata z dodatkami, herba-
ta z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekolada, 
wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze 
nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteino-
we batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania 
gotowe na bazie makaronu, dania gotowe na bazie prze-
tworzonych ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie 
kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata 
mrożona, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożyw-
cze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów 
inne niż olejki eteryczne, guma do żucia, musy deserowe, 
pasty do smarowania na bazie czekolady z orzechami lub 
bez orzechów, sosy warzywne, sosy owocowe, sosy sałat-
kowe, sosy mięsne, zioła do celów spożywczych, 32 piwo, 
piwo słodowe, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, 
aperitify, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, na-
poje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na ba-
zie owoców, napoje na bazie warzyw, soki, soki owocowe, 
soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje orzeźwiające, 
napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki, napoje typu 
smoothie, napoje o smaku kawy, napoje o smaku herba-
ty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane, wody 
sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źródlane, 
esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji na-
pojów, syropy do napojów, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, także za pomocą globalnych sieci komputero-
wych i telefonicznych, w zakresie artykułów spożywczych, 
suplementów diety, żywności dietetycznej, preparatów 
witaminowych, sterydów, ziół leczniczych, wód mineral-
nych do celów medycznych, środków wspomagających 
odchudzanie, środków zmniejszających apetyt, środków 
wspomagających opalanie, środków przeciwbólowych, 
kompresów, plastrów, materiałów opatrunkowych, apte-
czek pierwszej pomocy, soli do kąpieli mineralnych, piwa, 
piwa słodowego, drinków na bazie piwa, cydru bezalkoho-
lowego, aperitifów, napojów bezalkoholowych, napojów 
izotonicznych, napojów dla sportowców wzbogaconych 
proteinami, napojów dla sportowców zawierających elek-
trolity, napojów energetyzujących zawierających kofeinę, 
napojów witaminizowanych, napojów na bazie owoców, 
napojów na bazie warzyw, soków, soków owocowych, 
soków warzywnych, sorbetów, lemoniad, napojów orzeź-
wiających, napojów serwatkowych, napojów gazowanych, 
toników, napojów typu smoothie, kawy, napojów o smaku 
kawy, herbaty, napojów o smaku herbaty, wód, wód aro-
matyzowanych, wód gazowanych, wód sodowych, wód 
stołowych, wód mineralnych, wód źródlanych, esencji 
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do produkcji napojów, preparatów do produkcji napojów, 
syropów do napojów, usługi reklamowe, marketingowe, 
promocyjne i informacyjne związane ze sprzedażą wyżej 
wymienionych towarów.

(210) 510887 (220) 2020 03 02
(731) BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lesznowola

(540) (znak słowny)
(540) eveline
(510), (511) 3 nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, kremy 
do redukcji cellulitu, środki złuszczające skórę, preparaty 
do sztucznego opalania, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, balsamy po opalaniu, lakier do paznokci do celów ko-
smetycznych, olejki do opalania, balsamy do redukcji cellu-
litu, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], 
środki nawilżające po opalaniu, środki do usuwania makija-
żu, preparaty do włosów, odżywki utwardzające do paznok-
ci [kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, żele po opalaniu 
[kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki] inne niż 
do celów medycznych, mydła do pielęgnacji ciała, środki 
do pielęgnacji włosów, kosmetyki do włosów, kosmetyczne 
środki nawilżające, olejek do skórek wokół paznokci, kremy 
do opalania skóry, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kre-
my do mycia, zmywacze do paznokci, preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], kosmetyki, preparaty do pielęgnacji zębów, płyny 
do mycia, chusteczki nasączone preparatem do oczyszcza-
nia skóry, olejki po opalaniu [kosmetyki], preparaty odży-
wiające skórę, preparaty do pielęgnacji paznokci., emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, odżywki do włosów, 
preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty 
do pielęgnacji skóry, mydła, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
żele do opalania, emalie do paznokci, nielecznicze mydła 
toaletowe, kremy złuszczające, kremy wybielające do skó-
ry, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, szam-
pon do włosów, środki do nawilżania włosów, kosmetyki 
do makijażu, 5 kremy farmaceutyczne, balsamy do celów 
farmaceutycznych, balsamy zawierające substancje leczni-
cze, woda morska do kąpieli leczniczych, kremy do trądziku 
[preparaty farmaceutyczne]., produkty i preparaty farma-
ceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży, kremy lecz-
nicze do ochrony skóry, terapeutyczne lecznicze preparaty 
do kąpieli, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do pie-
lęgnacji skóry do celów medycznych, mydła dezynfekujące, 
toniki do skóry [lecznicze], farmaceutyczne płyny do skóry, 
lecznicze balsamy, lecznicze kremy do skóry, mydła leczni-
cze, sole do kąpieli mineralnych, lecznicze peelingi do twa-
rzy, środki pobudzające wzrost włosów, glina do leczenia 
chorób skóry, środki do higieny intymnej dla kobiet, balsa-
my przeciwbólowe, lecznicze balsamy do ust, mydła anty-
bakteryjne, antyseptyczne preparaty do mycia, preparaty 
farmaceutyczne do leczenia suchej skóry spowodowanej 
ciążą, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, leczni-
cze balsamy do stóp, kapsułki odchudzające, tabletki wspo-
magające odchudzanie, przeciwutleniające suplementy die-
ty, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, 44 analiza kosmetyczna, usługi kosmetyczne, 
zabiegi kosmetyczne, doradztwo dotyczące kosmetyków, 
usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi kosmetycz-
nej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko - kosmetycz-
nych, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usłu-
gi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, usługi kosmetyczne w zakresie wy-

konywania makijażu, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, usługi gabinetów odchudzania.

(210) 511013 (220) 2020 03 05
(731) JMM KONCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cianowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) winnica nowi

(531) 05.07.10, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 esencje i olejki eteryczne, 33 napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), wino, 41 organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, organizowanie seminariów i konferencji, 
organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organi-
zowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, 
43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu 
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajem pomieszczeń 
na wystawy, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania 
na czas pracy, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
organizowanie bankietów, 44 uprawa winogron do produk-
cji wina.

(210) 511177 (220) 2020 03 09
(731) AED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA OPIEKUNÓW

(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, 
podręczniki, poradniki, druki, artykuły papiernicze, artykuły 
piśmiennicze, papeterie, gazety, wszystkie w szczególności 
dotyczące opieki medycznej i niemedycznej nad osoba-
mi starszymi i chorymi oraz dziećmi, 41 usługi szkoleniowe 
i edukacyjne, w tym z zakresu opieki medycznej i nieme-
dycznej nad osobami starszymi lub chorymi oraz dziećmi, 
usługi organizacji kursów, seminariów, konferencji, w tym 
z zakresu opieki medycznej niemedycznej nad osobami star-
szymi lub chorymi oraz dziećmi, usługi i działalność wydaw-
nicza, 44 usługi opieki medycznej i niemedycznej oraz usłu-
gi opieki pielęgniarskiej, w tym świadczonej w domu, usługi 
długotrwałej opieki medycznej i niemedycznej, usługi opieki 
paliatywnej, usługi medyczne, usługi szpitali, sanatoriów, ho-
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spicjów, usługi opieki psychologicznej, usługi doradcze z za-
kresu usług medycznych, opieki medycznej i niemedycznej, 
zdrowotnej, pielęgniarskiej, udzielanie informacji dotyczą-
cych usług medycznych, opieki medycznej i niemedycznej, 
zdrowotnej, pielęgniarskiej, usługi wynajmowania sprzętu 
medycznego.

(210) 511244 (220) 2020 03 10
(731) BROCHOCKA MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MB, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Mniszek

(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, cukier, miód, chleb, wypieki, wyroby cukiernicze, czeko-
lada i desery, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, melasa, mąka, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, 
herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, 
batony zbożowe i energetyczne, chipsy [produkty zbożowe], 
preparaty zbożowe, przekąski wykonane z mąki zbożowej, 
zbożowe artykuły śniadaniowe, zbożowe (płatki -), nieleczni-
cze słodycze [wyroby cukiernicze], drożdże, proszek do pie-
czenia, sosy [przyprawy], przyprawy spożywcze, 32 napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, soki 
owocowe [napoje], syropy owocowe [napoje bezalkoholo-
we], piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, 33 alkohole wysokoprocentowe [na-
poje], gorzkie nalewki, likiery.

(210) 511523 (220) 2020 03 16
(731) SKURAS ANASTAZJA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. MED. ANASTAZJA SKURAS, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) SAFE PHLEBOLOGY 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 flebologii, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, usługi salonów piękności.

(210) 511530 (220) 2020 03 16
(731) ŁYKO TADEUSZ, CZĘSTOCHOWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUKSAN ŁYKO

(531) 05.01.05, 05.01.16, 06.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 odblaskowe kamizelki ochronne, ognioodpor-
na odzież, 24 bielizna stołowa i pościelowa, ręczniki, 25 dzia-
nina [odzież], fartuchy [odzież], kamizelki, kombinezony 
[odzież], koszule, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 
odzież gotowa.

(210) 511531 (220) 2020 03 16
(731) CSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) STARA RZEŹNIA
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru i kartonu, 
albumy do wklejania, bilety, artykuły biurowe, broszury, cza-
sopisma, fotografie, fotograwiura, gazety, kalendarze, kartki 
z życzeniami, katalogi, książki, koperty, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały pi-
śmienne, nalepki, naklejki, notatniki, obrazy oprawione, ob-
razy nieoprawione, obrazy i zdjęcia, oprawy książek, papier, 
periodyki, rysunki, śpiewniki, ulotki, 35 agencje reklamowe, 
impresariat w działalności artystycznej, organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariu-
szy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszukiwanie 
w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, wynajem tablic rekla-
mowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
41 fotografia, fotoreportaże, organizacja pokazów mody 
w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie 
konkursów, organizowanie konkursów piękności, organizo-
wanie loterii, organizowanie widowisk, organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie 
przyjęć, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja 
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadze-
nie wycieczek z przewodnikiem, produkcja przedstawień 
teatralnych, publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, rezerwowanie miejsc 
na pokazy, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Inter-
necie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], usługi agencji dystrybucji biletów, usługi artystów 
estradowych, usługi klubowe, usługi muzeów, usługi poka-
zów filmowych, usługi rozrywkowe, wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów tele-
wizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wystawianie 
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(210) 511554 (220) 2020 03 16
(731) FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  

IM. JERZEGO REGULSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 

Regulskiego
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(531) 29.01.11, 27.05.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 16 materiały drukowane, książki, afisze, albumy, 
blankiety, broszury, druki, formularze, kalendarze, katalogi, 
naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publi-
kacje drukowane, rysunki, skorowidze, skoroszyty na doku-
menty, zakładki do książek, ulotki, poradniki, teczki, materiały 
instruktażowe i szkoleniowe, 35 badania marketingowe, 
badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, zarządzanie personelem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, outsourcing, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, sondaże opinii, prognozy eko-
nomiczne, udzielanie organizacyjnego, merytorycznego 
i technicznego wsparcia osobom i podmiotom w związku 
z realizacją celów fundacji, inicjowanie i wspieranie współ-
pracy partnerów z różnych sektorów służącej podnoszeniu 
standardów i profesjonalizacji działań podmiotów samorzą-
dowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, rekrutacja personelu, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, agencje 
informacyjne, public relations, usługi konsultingowe w kwe-
stiach ekonomicznych, usługi konsultingowe w kwestiach 
rozwoju lokalnego gmin i powiatów, usługi konsultingowe 
w kwestiach opracowywania strategii działania przedsię-
biorstw, marketing, doradztwo i pomoc w zakresie marke-
tingu przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów 
(prace biurowe), pomoc w przygotowywaniu dokumentów, 
wynajem sprzętu biurowego, informacja o powyższych usłu-
gach, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, instruk-
taże, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kon-
gresów, szkoleń, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
forów, organizowanie prelekcji, organizowanie konkursów, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakre-
sie publikacji periodyków i druków, także w formie elektro-
nicznej, publikowanie książek, publikowanie tekstów, inne 
niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, pisanie tekstów, innych niż reklamo-
wych, organizowanie wystaw z dziedzin kultury lub edukacji, 
doradztwo zawodowe, wynajem sprzętu konferencyjnego, 
usługi konsultingowe w kwestiach rozwoju oświaty, usługi 
wydawnicze, informacja o powyższych usługach.

(210) 511614 (220) 2020 03 18
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnum Industrial

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki obroto-
we, sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, sprężarki elek-
tryczne, sprężarki powietrzne, sprężarki powietrza, pompy 
na sprężone powietrze kompresory oraz części, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich obejmujących: narzędzia 

ręcznie sterowane elektrycznie, kompresory jako maszy-
ny pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, pro-
wadzenie sprzedaży także w ramach sklepu internetowego, 
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, 
fachowe doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej 
reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz 
osób trzecich, organizowanie i współudział w targach.

(210) 511627 (220) 2020 03 18
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 7 urządzenie spawalnicze inwertorowe, 9 urzą-
dzenie do ładowania i rozruchu samochodów, 35 zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich obejmujących: narzędzia ręczne 
sterowane ręcznie, spawarki elektryczne jako narzędzia po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w skle-
pach hurtowniach oraz na stronie internetowej, prowadze-
nie sprzedaży także w ramach sklepu internetowego, rozpo-
wszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, fachowe 
doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy 
i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz osób 
trzecich, organizowanie i współudział w targach.

(210) 511628 (220) 2020 03 18
(731) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW-SC, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUM Profi INVERTER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze, 9 urządzenia do ła-
dowania i rozruchu samochodów, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich obejmujących: narzędzia ręczne sterowane 
ręcznie, spawarki elektryczne jako narzędzia pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach hurtow-
niach oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży 
także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie 
materiałów i ogłoszeń reklamowych, fachowe doradztwo 
handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy i promocji 
w zakresie świadczonych usług na rzecz osób trzecich, orga-
nizowanie i współudział w targach.

(210) 511654 (220) 2020 03 19
(731) PIOTROWICZ MARZENA FIT MARZENIA USŁUGI 

DIETETYCZNE, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FIT MARZENIA USŁUGI DIETETYCZNE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie 
dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywia-
nia się, doradztwo żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywie-
nia, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, ocena kontroli wagi, 
planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie 
diet odchudzających, planowanie programów odchudzają-
cych, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie od-
żywiania, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo 
w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z die-
tą, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie 
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji zwią-
zanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z su-
plementami diety i odżywczymi, usługi dietetyków, usługi do-
radcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, 
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w za-
kresie odchudzania, usługi doradcze związane z dietą, usługi 
doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa 
związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, 
usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontro-
lowania wagi, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie 
planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie pla-
nowania diety odchudzającej.

(210) 511668 (220) 2020 03 19
(731) DOBRZAŃSKI RAFAŁ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) HAWIRA
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nierucho-
mości, wynajmowanie nieruchomości, usługi developerskie 
w zakresie finansowania, usługi agencji nieruchomości, wy-
cena nieruchomości, 43 usługi restauracji, barów i kawiarni, 
katering, usługi hotelowe.

(210) 511672 (220) 2020 03 19
(731) DOBRZAŃSKI RAFAŁ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PROPORCJA STUDIO
(510), (511) 37 usługi budowlane związane z budową bu-
dynków, nadzór budowlany, wypożyczanie sprzętu bu-
dowlanego, usługi związane z naprawami i konserwacją 
budynków, usługi developerskie w zakresie budownictwa, 
usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi architektonicz-
ne, projektowanie architektoniczne, projektowanie (projekty 
techniczne), badania techniczne, projektowanie budowlane, 
badania w dziedzinie budownictwa, projektowanie deko-
racji wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
wzornictwo przemysłowe.

(210) 511692 (220) 2020 03 20
(731) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 24.13.01, 24.13.17, 02.09.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne o działaniu biobójczym 
przeznaczone dla przemysłu, przemysłowe preparaty prze-
ciwdrobnoustrojowe, preparaty i środki do mycia urządzeń, 
narzędzi, powierzchni ścian, posadzek w placówkach służ-
by zdrowia i obiektach publicznych, produkty chemiczne 
do celów profilaktyki zdrowotnej, preparaty chemiczne 
zawierające nanocząstki metali aktywnych, miedzi, srebra, 
złota, 3 środki sanitarne będące środkami toaletowymi, to-
aletowe płynne mydła bakteriobójcze, ściereczki nasącza-
ne do czyszczenia, produkty toaletowe, płyny toaletowe 
do płukania ust, toaletowe płyny odkażające, 5 środki odka-
żające, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, detergenty do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, lotony do celów sanitarnych, wody gazowane 
i mineralne do celów leczniczych, płyny do płukania ust, pre-
paraty weterynaryjne.

(210) 511731 (220) 2020 03 20
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Mensil wydłuża przyjemność
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu 
ludzi, preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji, produk-
ty farmaceutyczne stosowane w zaburzeniach erekcji, pre-
paraty farmaceutyczne w postaci tabletek rozpuszczalnych 
w ustach stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, 44 usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, porady w zakresie 
farmakologii i/lub leczenia, doradztwo w zakresie leczenia 
farmakologicznego.

(210) 511746 (220) 2020 03 23
(731) ALBA THYMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) ALBAVIT
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, my-
dła, środki piorące i czyszczące, płyny do mycia naczyń, 
płyny do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, 
proszki i płyny do prania, preparaty do zmiękczania tkanin, 
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, środki 
do czyszczenia pojazdów, olejki eteryczne, olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, wosk krawiecki i szewski, kosme-
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tyki, perfumy, środki toaletowe i perfumeryjne, dezodoranty 
osobiste, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, preparaty do opalania, preparaty po opalaniu, do celów 
kosmetycznych, środki do higieny jamy ustnej, preparaty 
i dodatki do kąpieli, żele, środki perfumeryjne i zapachowe, 
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skó-
ry, oczu i paznokci, preparaty do depilacji i golenia, środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, chusteczki 
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, pre-
paraty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
[przybory toaletowe], środki zapachowe do celów domo-
wych, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, 5 produkty farmaceutycz-
ne i weterynaryjne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezynfek-
cji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, pieluchy dla 
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, środki 
higieniczne dla kobiet, preparaty opatrunkowe przeznaczo-
ne dla celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty wi-
taminowe do celów leczniczych, preparaty i środki lecznicze 
stosowane w leczeniu ludzi i zwierząt, 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-
nia oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki 
do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek 
kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty 
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, pre-
paraty medyczne do odchudzania.

(210) 511747 (220) 2020 03 23
(731) WĄSIKIEWICZ MATEUSZ NOVAFARM, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stawosan AQ7

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14, 25.07.01, 05.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, 
lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, 
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, produk-
ty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, 
wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy 
diety, oleje lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w wi-
taminy i minerały do celów medycznych, preparaty farma-
ceutyczne, preparaty multiwitaminowo-multiminerałowe, 
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, 
borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, ko-
smetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki derma-
tologiczne, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów 
farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele 
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napa-

ry do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suple-
menty mineralne do żywności, tran, herbata z ziół do celów 
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki 
sanitarne i higieniczne.

(210) 511757 (220) 2020 03 21
(731) ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁEK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17, 26.11.25
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usłu-
gi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi 
prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlo-
wymi (sklepy detaliczne i hurtownie internetowe) w ramach 
umów franczyzy: usługi administrowania działalnością han-
dlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detalicznego 
oraz handlu wysyłkowego, w tym również za pośrednic-
twem Internetu następujących towarów: suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty 
i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki do ce-
lów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i preparaty żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgna-
cji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych i mikro-
elementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-
nymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, sztućce, widelce 
i łyżki, sztućce stołowe, papier, artykuły biurowe, opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, chusteczki 
jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki kuchen-
ne w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia, 
garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuchni, termosy na je-
dzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki czyszczące, ser-
wisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne 
nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie 
lub syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, 
makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodat-
ki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, 
chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety, 
kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, 
lody, cukier, miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 
słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe), makarony, 
tortille, zboża, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalko-
holowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane na-
poje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, 
woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owoco-
we, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, na-
poje izotoniczne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo 
bezalkoholowe., 39 usługi dostarczania towarów, informacja 
o składowaniu i transporcie, usługi magazynowania i opako-
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wywania produktów i towarów, usługi transportu samocho-
dowego, usługi wynajmowania magazynów, usługi wynaj-
mowania garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywa-
nie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(210) 511758 (220) 2020 03 21
(731) MARKETVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MarketVita

(531) 26.04.02, 26.04.04, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
żywność dla niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, 
produkty higieniczne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
środki odkażające, cukierki do celów leczniczych, wyroby 
cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i preparaty żywnościowe do celów medycznych, dietetycz-
ne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie wi-
tamin, substancji mineralnych i mikroelementów, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mine-
ralne do żywności, odzież sanitarna, pieluszki jednorazowe, 
16 papier, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucz-
nych, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, 
ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, 21 zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, przybory oraz pojem-
niki kuchenne i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki 
do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuch-
ni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki 
czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przy-
bory kuchenne nieelektryczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, 
suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, 
musztardzie, occie lub syropie, orzechy przetworzone, potra-
wy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski ziem-
niaczane, 30 potrawy gotowe na bazie makaronu, przekąski 
słone na bazie zbóż, makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby pie-
karnicze, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone 
jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, zboża przetworzone, 
ryż, mąka, drożdże i zaczyny, lody, cukier, miód, drożdże, sól, 
musztarda, ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki, chipsy 
[produkty zbożowe], makarony, tortille, 32 piwo i produkty 
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orze-
chów i soi, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, 
preparaty do produkcji napojów, piwo, woda mineralna [na-
poje], woda gazowana, napoje owocowe, syropy do wyrobu 
napojów, napoje i soki warzywne, napoje izotoniczne, owo-
cowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowa-
nych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, 
usługi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usłu-
gi prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlo-
wymi (sklepy detaliczne i hurtownie i internetowe) w ramach 
umów franczyzy: usługi administrowania działalnością han-
dlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detalicznego 
oraz handlu wysyłkowego, również za pośrednictwem Inter-
netu następujących towarów: suplementy diety i preparaty 

dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, produkty higieniczne, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, środki odkażające, cukierki do celów leczniczych, 
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napo-
je przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność i preparaty żywnościowe do celów medycznych, diete-
tyczne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie 
witamin, substancji mineralnych i mikroelementów, chus-
teczki nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy 
mineralne do żywności, odzież sanitarna, przyrządy do przy-
gotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, 
sztućce do jedzenia, sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe, 
papier, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 
pieluszki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier to-
aletowy, kalendarze, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki 
papierowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 
przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domo-
wego, kubki, szmatki do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski 
do krojenia do kuchni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne, 
serwetniki, gąbki czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki 
do herbaty, przybory kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konser-
wowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzy-
wa w oleju, musztardzie, occie lub syropie, orzechy, potrawy 
gotowe i pikantne przekąski, makarony, ryż i potrawy zbo-
żowe, sól, przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wy-
roby piekarnicze, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód, 
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, 
mąka, drożdże i zaczyny, lody, cukier, miód, drożdże, musztar-
da, ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki, chipsy [produk-
ty zbożowe), makarony, tortille, zboża, piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orzechów 
i soi, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, prepara-
ty do produkcji napojów, woda mineralna [napoje], woda ga-
zowana, napoje owocowe, syropy do wyrobu napojów, na-
poje i soki warzywne, napoje izotoniczne, owocowe nektary, 
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, koktajle 
bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe, 39 usługi dostarczania 
towarów, informacja o składowaniu i transporcie, usługi ma-
gazynowania i opakowywania produktów i towarów, usługi 
transportu samochodowego, usługi wynajmowania maga-
zynów, usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, 
43 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych.

(210) 511759 (220) 2020 03 21
(731) ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁEK

(531) 03.07.17, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usłu-
gi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi 
prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlo-
wymi (sklepy detaliczne i hurtownie internetowe) w ramach 
umów franczyzy: usługi administrowania działalnością han-
dlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detalicznego 
oraz handlu wysyłkowego, w tym również za pośrednic-
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twem Internetu następujących towarów: suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty 
i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki do ce-
lów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i preparaty żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgna-
cji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych i mikro-
elementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-
nymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, sztućce, widelce 
i łyżki, sztućce stołowe, papier, artykuły biurowe, opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, chusteczki 
jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki kuchen-
ne w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia, 
garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuchni, termosy na je-
dzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki czyszczące, ser-
wisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne 
nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie 
lub syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, 
makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodat-
ki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, 
chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety, 
kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, 
lody, cukier, miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 
słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe), makarony, 
tortille, zboża, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalko-
holowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane na-
poje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, 
woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owoco-
we, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, na-
poje izotoniczne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo 
bezalkoholowe., 39 usługi dostarczania towarów, informacja 
o składowaniu i transporcie, usługi magazynowania i opako-
wywania produktów i towarów, usługi transportu samocho-
dowego, usługi wynajmowania magazynów, usługi wynaj-
mowania garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywa-
nie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(210) 511760 (220) 2020 03 21
(731) MARKETVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MarketVita

(531) 09.01.10, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
żywność dla niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, 
produkty higieniczne, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
środki odkażające, cukierki do celów leczniczych, wyroby 
cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i preparaty żywnościowe do celów medycznych, dietetycz-

ne artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie wi-
tamin, substancji mineralnych i mikroelementów, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, suplementy mine-
ralne do żywności, odzież sanitarna, pieluszki jednorazowe, 
16 papier, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucz-
nych, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, 
ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, 21 zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, przybory oraz pojem-
niki kuchenne i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki 
do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuch-
ni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki 
czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przy-
bory kuchenne nieelektryczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, 
suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, 
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, 
musztardzie, occie lub syropie, orzechy przetworzone, potra-
wy gotowe składające się głównie z warzyw, przekąski ziem-
niaczane, 30 potrawy gotowe na bazie makaronu, przekąski 
słone na bazie zbóż, makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby pie-
karnicze, czekolada, chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone 
jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao, zboża przetworzone, 
ryż, mąka, drożdże i zaczyny, lody, cukier, miód, drożdże, sól, 
musztarda, ocet, sosy, przyprawy, słodycze i cukierki, chipsy 
[produkty zbożowe), makarony, tortille, 32 piwo i produkty 
piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie orze-
chów i soi, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, 
preparaty do produkcji napojów, piwo, woda mineralna [na-
poje], woda gazowana, napoje owocowe, syropy do wyrobu 
napojów, napoje i soki warzywne, napoje izotoniczne, owo-
cowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowa-
nych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholowe, napoje 
bezalkoholowe, 35 usługi agencji importowo-eksportowej, 
usługi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usłu-
gi prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlo-
wymi (sklepy detaliczne i hurtownie i internetowe) w ramach 
umów franczyzy: usługi administrowania działalnością han-
dlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detaliczne-
go oraz handlu wysyłkowego, w tym również za pośrednic-
twem Internetu następujących towarów: suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty 
i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki do ce-
lów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i preparaty żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgna-
cji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych i mikro-
elementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-
nymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, sztućce, widelce 
i łyżki, sztućce stołowe, papier, artykuły biurowe, opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, chusteczki 
jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki kuchen-
ne w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia, 
garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuchni, termosy na je-
dzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki czyszczące, ser-
wisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne 
nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
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galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie 
lub syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, 
makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodat-
ki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, 
chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety, 
kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, 
lody, cukier, miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 
słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe), makarony, 
tortille, zboża, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalko-
holowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane na-
poje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, 
woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owoco-
we, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, na-
poje izotoniczne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo 
bezalkoholowe, 39 usługi dostarczania towarów, informacja 
o składowaniu i transporcie, usługi magazynowania i opako-
wywania produktów i towarów, usługi transportu samocho-
dowego, usługi wynajmowania magazynów, usługi wynaj-
mowania garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywa-
nie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(210) 511767 (220) 2020 03 24
(731) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYTAN HEALTH

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 detergenty o właściwościach antybakteryj-
nych do stosowania w procesach produkcyjnych, detergenty 
o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach 
produkcyjnych, 5 preparaty antybakteryjne, mydła antybak-
teryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, chus-
teczki antybakteryjne, preparaty farmaceutyczne antybakte-
ryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny 
do rąk, substancje antybakteryjne do celów medycznych, 
antybakteryjne pieniące się środki do mycia, antybakteryjne 
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, preparaty do de-
zynfekcji powietrza, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów hi-
gienicznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycz-
nych.

(210) 511791 (220) 2020 03 23
(731) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.07, 24.15.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 1 nawozy, nawozy chemiczne, nieorganiczne 
nawozy, płynne nawozy, nawozy azotowe, fosforany [na-
wozy], syntetyczne nawozy, nawozy organiczne, nawozy 

naturalne, nawozy złożone, nawozy i użyźniacze, nawozy 
do gleby, nawozy dla rolnictwa, nawozy mieszane, nawozy 
potasowe, nawozy biologiczne, nawozy morskie, nawozy 
mineralne, nawozy hydroponiczne, gleba próchnicza, sole 
[nawozy], superfosfaty [nawozy], nawozy, nawozy do traw-
ników, nawozy do trawy, nawozy zawierające przeciwutle-
niacze, potas kalcynowany [nawozy], nawozy z trocin, na-
wozy użyźniające glebę, nawozy dla rolnictwa, biologiczne 
nawozy azotowe, nawozy do użytku domowego, nawozy 
z mączki rybnej, nawozy bez zawartości chloru, nawozy z do-
datkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające związki azo-
tu, chemicznie zmienione nawozy złożone, nawozy do ro-
ślin doniczkowych, (nawozy do użyźniania gleby, kompost 
z przegniłych liści [nawozy], środki do nawożenia ogrodu 
[nawozy], nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy 
naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy zawie-
rające azot i magnez (Mg), nawozy do gleby i ziemi donicz-
kowej, nawozy dla rolnictwa z alg morskich, nawozy z dużą 
ilością substancji odżywczych, nawozy sztuczne do użytku 
w rolnictwie, nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania 
gleby, nawozy biologiczne stosowane do obróbki nasion, 
kompost, obornik, nawozy, ekstrakty z wodorostów do użyt-
ku jako nawozy, nawozy uzyskane metodą przetwarzania 
odpadów przez dżdżownice, nawozy o kontrolowanym 
uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, substancje chelato-
we do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje od-
żywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, 
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, 
mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, kultury mikroorgani-
zmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów 
oraz herbicydów oraz insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, prepa-
raty do nawożenia, środki chemiczne dla rolnictwa, środki 
chemiczne stosowane w ogrodnictwie, hormony do przy-
spieszania dojrzewania owoców i warzyw, preparaty do na-
wożenia gleby, preparaty do nawożenia pogłównego [hu-
mus] do trawników, preparaty do nawożenia pogłównego 
do trawników, humus, pokrycia humusowe, gleba do upraw, 
preparaty z mikroelementów dla roślin, kultury mikroorgani-
zmów do celów przemysłowych, środki do ochrony nasion, 
preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty chemiczne 
do użyźniania gleby, mineralne preparaty do użyźniania 
gleby, chemiczne preparaty do uzdatniania gleby, chemicz-
ne preparaty do wzbogacania gleby, preparaty chemiczne 
do stabilizowania gleby, preparaty chemiczne do obróbki 
gleby, środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławiające], 
środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające 
kondycję gleby do użytku ogrodniczego, środki poprawia-
jące kondycję gleby do użytku rolniczego, preparaty popra-
wiające kondycję gleby, preparaty do użyźniania gleby, pre-
paraty do nawożenia gleby, substancje do poprawy stanu 
gleby, polepszacze do gleby, preparaty do odżywiania gle-
by, dodatki chemiczne do gleby, substancje do uzdatniania 
gleby, środki do uzdatniania gleby do celów ogrodniczych, 
środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki 
do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowa-
nej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], preparaty che-
miczne do użyźniania gleby [inne niż sterylizujące], środki 
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów 
rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu 
produktów ogrodowych.
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(210) 511795 (220) 2020 03 23
(731) AP7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) AP7
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, 36 ubezpieczenia,działalność finansowa, banko-
wość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi 
budowlane, naprawy budynków, usługi instalacyjne w bu-
dynkach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 511798 (220) 2020 03 23
(731) GUBAŁA TOMASZ MAXSOTE, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) MAXSOTE
(510), (511) 42 zarządzanie projektami komputerowymi, pro-
jektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie 
i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie 
urządzeń do przetwarzania danych, zarządzanie projektami 
w zakresie technologii informacyjnych, projektowanie, two-
rzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie 
i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, usługi w zakresie projektowania i programowania kom-
puterów, projektowanie i opracowywanie urządzeń do prze-
twarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie 
systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opraco-
wywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie 
i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji 
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, zarządzanie projektami in-
formatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania 
danych [EDP], projektowanie komputerów i oprogramowania 
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, pla-
nowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line 
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie apara-
tury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji da-
nych, udzielanie informacji na temat projektowania i opraco-
wywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, 
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowy-
wania danych, modyfikowanie programów komputerowych, 
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, naprawa oprogra-
mowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, integracja oprogramowania komputerowe-
go, ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania 
sprzętowego, tworzenie oprogramowania komputera, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogra-
mowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
użytkowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
pisanie oprogramowania komputerowego, programowanie 
oprogramowania edukacyjnego, opracowywanie oprogra-
mowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, powielanie oprogra-
mowania komputerowego, testowanie oprogramowania 
komputerowego, usługi pisania oprogramowania komputero-
wego, utrzymanie i naprawa oprogramowania, opracowywa-
nie i testowanie oprogramowania, hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-

wego, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
systemowego, opracowywanie oprogramowania do gier 
wideo, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, 
projektowanie oprogramowania do gier wideo, programowa-
nie oprogramowania do gier komputerowych, programowa-
nie oprogramowania do platform internetowych, wypożycza-
nie oprogramowania do przetwarzania danych, doradztwo 
w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, opracowywanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowy-
wanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, instalacja, 
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, 
projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie, aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowa-
nie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, usługi 
techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, projekto-
wanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzęto-
wego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, instalacja oprogramowania umożliwiające-
go dostęp do internetu, instalacja, utrzymanie, naprawa i ser-
wis oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie 
programów i oprogramowania komputerowego, instalacja, 
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi do-
radcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-
terowych, usługi graficzne, projektowanie graficzne materia-
łów promocyjnych, projektowanie systemów oprogramo-
wania graficznego, projektowanie ozdobnego opracowania 
graficznego, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi 
projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, 
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, usługi 
projektów graficznych, usługi projektowania grafiki kompu-
terowej, projektowanie graficzne ilustracji, grafika artystyczna, 
projektowanie graficzne, projektowanie techniczne, badania 
techniczne, doradztwo techniczne, przeglądy techniczne, pi-
sanie techniczne, nadzór i inspekcja techniczna, projektowa-
nie sklepów.

(210) 511844 (220) 2020 03 25
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.12, 24.17.04, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane 
w leczeniu ludzi, leki, preparaty farmaceutyczne do zastoso-
wania doustnego, preparaty do leczenia opryszczki wargo-
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wej, preparaty do leczenia zmian opryszczkowych na twarzy, 
żele do leczenia miejscowego opryszczki wargowej i zmian 
opryszczkowych na twarzy, 44 usługi w zakresie ochrony 
zdrowia dorosłych i dzieci i opieki zdrowotnej, usługi me-
dyczne w zakresie diagnostyki i terapii u dorosłych i dzieci, 
porady w zakresie farmakologii i/lub leczenia, porady w za-
kresie kosmetyki, kosmetologii i dermatologii estetycznej 
dorosłych i dzieci, usługi medyczne stacjonarne i objazdowe, 
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, udzielanie 
informacji o urodzie, usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(210) 511856 (220) 2020 03 22
(731) ŁUCZKIEWICZ JERZY, Kamionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZASZŁYKARNIA XX NA OGNIU! SZASZLYKARNIA.PL 

SZASZŁYK Z METRA NA WAGĘ

(531) 01.15.17, 06.01.04, 07.11.25, 07.01.19, 27.05.01, 27.01.25, 
24.17.04

(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków 
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie na-
pojów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, cate-
ring jako obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, restauracje oferujące dania na wynos, 
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie in-
formacji związanych z przygotowywaniem żywności i napo-
jów, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posił-
ków, restauracje dla turystów, rezerwacja stolików w restaura-
cjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków.

(210) 511857 (220) 2020 03 22
(731) ŁUCZKIEWICZ JERZY, Kamionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZASZŁYKARNIA XX W OGNIU!  

WWW.SZASZLYKARNIAWOGNIU.PL

(531) 06.01.04, 07.01.19, 07.11.25, 24.17.04, 27.01.25, 27.05.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków 
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napo-
jów alkoholowych, usługi cateringu zewnętrznego, catering 
jako obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, restauracje oferujące dania na wynos, ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, udzie-
lanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji 
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi 
barów i restauracji, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, restauracje 
dla turystów, rezerwacja stolików w restauracjach, dokonywa-
nie rezerwacji restauracji i posiłków.

(210) 511867 (220) 2020 03 23
(731) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przęsocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seligo

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, awaryjne agregaty 
prądotwórcze, generatory prądu, odkurzacze roboty, myjki 
ciśnieniowe, pompy, pompy odśrodkowe, pompy na sprężo-
ne powietrze, maszyny do mycia ciśnieniowego, motopompy, 
elektronarzędzia, kosiarki, piły spalinowe, wiertarki, podstawy 
do ogrzewaczy powietrza, masztów oświetleniowych, agre-
gatów prądotwórczych, filtry (części maszyn lub silników), 
mechanizmy napędu inne niż do pojazdów lądowych, narzę-
dzia ręczne o napędzie innym niż ręcznym, obudowy maszyn, 
maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, elektryczne narzędzia 
ogrodnicze, roboty koszące, pojazdy czyszczące bez opera-
tora, 9 piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], pneuma-
tyczne, mikroprocesorowe, komputerowe, programowalne, 
termostatyczne, elektroniczne i elektryczne urządzenia steru-
jące, urządzenia i przyrządy elektryczne zwłaszcza o przezna-
czeniu dla elektrycznych systemów grzewczych, urządzenia 
i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia 
i przyrządy elektryczne przewodzące, przekaźniki elektryczne, 
przewody elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, 
gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, instalacje elek-
tryczne, kable elektryczne, kable koncentryczne, elektryczna 
aparatura kontrolno-sterująca, urządzenia do kontroli i regula-
cji ciepła, urządzenia do kontroli i sterowania kotłów C.O., elek-
tryczne regulatory temperatury do ogrzewania podłogowego 
i kotłów C.O., akumulatory elektryczne, ogniwa fotoelektrycz-
ne, ogniwa galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, 11 filtry do klimatyzacji, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia do oczyszczania powietrza, 
w tym elektryczne i domowe oczyszczacze powietrza, stacjo-
narne i ruchome urządzenia i przyrządy grzewcze, chłodnicze, 
suszące, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ogrzewacze powietrza 
olejowe, gazowe, ogrzewane gorącą wodą, parą i elektryczno-
ścią, urządzenia grzewcze promiennikowe, grzejniki olejowe 
i gazowe, palniki olejowe i gazowe, kotły grzewcze i grzejniki 
przepływowe olejowe, gazowe i ogrzewane elektrycznością, 
urządzenia do termicznego i katalitycznego dopalania, części 
do wyżej wymienionych towarów, urządzenia do chłodzenia 
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powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze powietrza, 
instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia i maszyny 
do oczyszczania powietrza, urządzenia klimatyzacyjne, grzej-
niki centralnego ogrzewania, agregaty klimatyzacyjne, wen-
tylatory jako części instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, filtry do klimatyzacji, urzą-
dzenia jonizujące do oczyszczania powietrza, oczyszczacze 
powietrza, kaloryfery elektryczne, elektryczne suszarki do rąk.

(210) 511887 (220) 2020 03 26
(731) MIROS BEATA MANUFAKTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) coodo THE SIMPLEST OF THINGS

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(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) 511905 (220) 2020 03 27
(731) STRZĘPEK PAWEŁ ALBADENT, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ALBADENT
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higie-
na i pielęgnacja urody istot ludzkich, usługi weterynaryj-
ne, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, opieka nad zwierzętami, usługi 
chirurgów weterynarzy.

(210) 511906 (220) 2020 03 25
(731) KWIĘDACZ MONIKA HOTEL DĘBOWY, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOWELLNESS

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacja zakwaterowa-
nia w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
wycena zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji 
w zakresie hoteli, udostępnianie miejsc noclegowych w ho-
telach, świadczenie usług przez hotele i motele, elektronicz-
ne usługi informacyjne związane z hotelami, rezerwacja ho-
telowa na rzecz osób trzecich, zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem Internetu, 44 usługi spa, zabiegi kosme-
tyczne, usługi kosmetyczne, analiza kosmetyczna, zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, za-
biegi kosmetyczne dla włosów, nakładanie produktów ko-
smetycznych na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycz-
nych, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, masa-
że, informacje dotyczące masażu, usługi zabiegów na cellulit, 
usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji skóry, usługi saun, 
usługi w zakresie udostępniania saun, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu saun, obsługa obiektów i sprzętu saun.

(210) 511935 (220) 2020 03 27
(731) KOPEĆ PIOTR, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) PETER STEINER
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów, hamulce do pojaz-
dów lądowych, hamulce klockowe do pojazdów lądowych, 
hamulce stożkowe do pojazdów lądowych, hamulce tarczo-
we do pojazdów lądowych, hamulce elektroniczne do po-
jazdów, hamulce taśmowe do pojazdów lądowych, okładzi-
ny hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojaz-
dów, tarcze hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe, 
hamulce tarczowe, hamulce kół, klocki hamulcowe do po-
jazdów, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, klocki 
hamulcowe do samochodów, cylindry hamulcowe, cylindry 
hamulcowe do pojazdów, cylindry hamulcowe do pojazdów 
lądowych, tarcze hamulcowe do motocykli, segmenty ha-
mulcowe do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów, 
układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, układy ha-
mulcowe do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe, bębny 
hamulcowe do pojazdów, bębny hamulcowe do pojazdów 
lądowych, części hamulcowe do samochodów, dźwignie 
hamulcowe do pojazdów, hamulcowe części do pojazdów, 
hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, zaciski hamulca 
tarczowego do pojazdów lądowych, zaciski hamulca tarczo-
wego [części motocykli], zaciski hamulca tarczowego do po-
jazdów.

(210) 511949 (220) 2020 03 29
(731) STYCZEWSKI WOJCIECH K9 REX, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K9 REX
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(531) 03.01.08, 03.01.22, 03.01.28, 25.01.25, 25.07.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 41 szkolenie psów.

(210) 512052 (220) 2020 03 30
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOUBLE V V. DOUBLE

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohol, napoje desty-
lowane, spirytus, wódka, napoje alkoholowe gorzkie, likiery, 
gorzkie nalewki, napoje alkoholowe zawierające ekstrakty 
ziołowe, napoje alkoholowe zawierające ekstrakty owocowe, 
napoje alkoholowe zawierające wyciągi korzenne, ekstrakty 
alkoholowe.

(210) 512055 (220) 2020 03 30
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aliosan

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 mleko, pro-
dukty mleczne, 31 preparaty zwiększające niesienie się dro-
biu, makuchy, otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, 
pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, 
kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, pro-
dukty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające 
dla zwierząt.

(210) 512101 (220) 2020 03 31
(731) CHRZANOWSKI DOMINIK, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.01, 03.04.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
bluzki, bluzy, dolne części ubrań [odzież], koszule, kurtki, 
odzież damska, odzież męska, odzież sportowa, podkoszul-
ki, skarpetki, rękawiczki, spodenki, spodnie, dżinsy, sukienki 
damskie, swetry, szorty, t-shirty z krótkim rękawem, obuwie 
damskie, obuwie męskie, czapki [nakrycia głowy], 35 usługi 
sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 512125 (220) 2020 04 01
(731) PAKUŁA ŁUKASZ CHOICES, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #AngielskiNaWynos

(531) 24.17.10, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 35 publikowanie materiałów reklamowych on-
-line, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunika-
cyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy on-line, reklama towarów i usług sprzedawców 
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszu-
kiwania, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi 
w zakresie zamówień on-line, usługi zarządzania społeczno-
ścią on-line, 41 tłumaczenia, świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia (usługi 
-), tłumaczenie języka migowego, tłumaczenie ustne [język], 
tłumaczenie w alfabecie Braille’a, transkrypcja w alfabecie 
Braille’a, usługi tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisem-
nych, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, 
rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie 
tłumaczeń pisemnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, 
organizacja seminariów, organizowanie gier, organizowanie 
gier i konkursów, organizowanie corocznych konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, or-
ganizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie kon-
ferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów eduka-
cyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizo-
wanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie se-
minariów w celach edukacyjnych, organizowanie semina-
riów edukacyjnych, organizowanie seminariów szkolenio-
wych, organizowanie wykładów, organizowanie widowisk 
w celach edukacyjnych, organizowanie spotkań i konferen-
cji, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organi-
zowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw 
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, orga-
nizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyj-
nych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie 
konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów w Inter-
necie, prowadzenie kwizów, prowadzenie seminariów, pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie semina-
riów i kongresów, prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
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seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie semi-
nariów dotyczących szkoleń, seminaria, sympozja związane 
z edukacją, usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konfe-
rencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, 
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi organi-
zowania quizów, usługi w zakresie konferencji, usługi w za-
kresie wystaw w celach edukacyjnych, produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra-
ficzne, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
dubbing, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja 
zdjęć, filmy kinowe (produkcja -), fotografia, nagrywanie 
i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie na taśmach 
wideo, nagrywanie taśm wideo, prezentacja nagrań wideo, 
prezentowanie programów radiowych, prezentowanie pro-
gramów telewizyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów 
telewizyjnych, produkcja filmów animowanych, produkcja 
filmów, produkcja animowanych fragmentów na taśmie fil-
mowej, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, produkcja filmów, spektakli, produk-
cja filmów wideo, produkcja kaset wideo, produkcja konkur-
sów talentów, produkcja graficznych fragmentów filmo-
wych, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produk-
cja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowizu-
alnych, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośni-
kach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, pro-
dukcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [ma-
ster] audio, produkcja nagrań wzorcowych [master], produk-
cja obrazów animowanych, produkcja prezentacji audiowi-
zualnych, produkcja programów dźwiękowych, produkcja 
przedstawień i filmów, produkcja radiowa, filmowa i telewi-
zyjna, produkcja radiowych programów rozrywkowych, pro-
dukcja rozrywki audio, produkcja rozrywkowych programów 
telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, pro-
dukcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, produk-
cja taśm wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego 
podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, produkowanie 
filmów, produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny 
w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, przygo-
towywanie i realizacja programów telewizyjnych i radio-
wych, realizacja filmów animowanych, przygotowywanie 
programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, 
realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja roz-
rywki na żywo, tworzenie filmów rysunkowych, taśmy wi-
deo (produkcja filmów na -), udostępnianie rozrywki multi-
medialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i online, usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie 
nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie na-
grań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych 
i rozrywki wideo, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, 
usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie realizacji 
filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi 
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi edu-

kacyjne i instruktażowe, akademie, badania edukacyjne, ana-
lizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób 
trzecich, certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyj-
nych, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradz-
two specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakre-
sie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w za-
kresie szkoleń, doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo 
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), do-
starczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie in-
formacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edu-
kacja (informacje dotyczące -), edukacja (informacje o -), 
edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, in-
formacja o edukacji, informacje związane z egzaminowa-
niem, edukacyjne usługi doradcze, kursy językowe, kursy 
korespondencyjne, kursy korespondencyjne, nauka na odle-
głość, kursy szkoleniowe, kursy powtórkowe do egzaminów 
państwowych, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, 
nauczanie, nauczanie języków, nauczanie języków obcych, 
nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, nauka indywi-
dualna, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opraco-
wywanie podręczników edukacyjnych, organizacja egzami-
nów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stop-
nia dokonań, organizacja i przeprowadzanie imprez szkole-
niowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkole-
niowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyj-
nych, organizacja kursów językowych, organizacja szkoleń, 
organizacja warsztatów i seminariów, organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkole-
niowych, organizacja zajęć, organizowanie festiwali do ce-
lów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkole-
niowych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, or-
ganizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizowanie 
i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie gier 
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie se-
minariów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup 
dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spo-
tkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie 
zajęć, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach 
dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowa-
dzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie 
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizo-
wanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, 
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej gru-
py uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo-
wanie indywidualnej nauki języków, organizowanie kompu-
terowych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edu-
kacyjnych, organizowanie kursów korespondencyjnych, or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów 
wykorzystujących metody nauczania na odległość, organi-
zowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycz-
nych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, 
organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie 
seminariów edukacji ustawicznej, organizowanie semina-
riów dotyczących szkoleń, organizowanie spotkań z dziedzi-
ny edukacji, organizowanie sympozjów edukacyjnych, orga-
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nizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie warsztatów, 
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkolenio-
wych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowa-
nie zajęć dydaktycznych, prowadzenie imprez edukacyj-
nych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyj-
nych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadze-
nie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, 
prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplo-
mowym, prowadzenie kursów nauki na odległość na pozio-
mie szkoły wyższej, prowadzenie kursów nauki na odległość 
na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki na odle-
głość na poziomie podstawowym, prowadzenie kursów, se-
minariów i warsztatów, prowadzenie zajęć, przekazywanie 
know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów eduka-
cyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, 
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-
ściami w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, przyznawanie świadectw eduka-
cyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, seminaria edukacyjne, rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany 
edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, 
szkolenia edukacyjne, szkolenia komputerowe, szkolenia na-
uczycieli, szkolenia personelu, testy edukacyjne, udostępnia-
nie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie 
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie in-
formacji o nauczaniu on-line, udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, udostępnianie kursów korespondencyjnych, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, 
udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania eg-
zaminów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
edukacyjnych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi do-
radztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, 
usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradztwa zwią-
zane z przedmiotami akademickimi, usługi edukacji dla do-
rosłych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usłu-
gi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edu-
kacyjne świadczone przez radio, usługi edukacyjne świad-
czone za pośrednictwem telewizji, usługi edukacyjne w po-
staci muzycznych programów telewizyjnych, usługi eduka-
cyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi 
edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi 
edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usłu-
gi edukacyjne w zakresie języków, usługi egzaminowania 
(edukacyjne), usługi egzaminów akademickich, usługi infor-
macyjne dotyczące edukacji, usługi nauczania języka angiel-
skiego, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi nauki języ-
ka obcego, usługi nauki na odległość świadczone online, 
usługi szkół, usługi szkół korespondencyjnych, usługi w za-
kresie oceniania w edukacji, usługi w zakresie nauczania ję-
zyków obcych, usługi w zakresie nauczania języków, usługi 
w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, usługi w zakresie 
nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kur-
sów szkoleniowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, 
usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie za-
pewniania kursów szkoleniowych, warsztaty w celach edu-
kacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wyznaczanie 
standardów edukacyjnych, zapewnianie edukacji, zapewnia-
nie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów językowych, 
zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów 

szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych 
na poziomie podyplomowym, zapewnianie kursów szkole-
niowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów 
szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie se-
minariów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń on-li-
ne, zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zarządza-
nie usługami edukacyjnymi, zapewnianie zajęć online dla 
niewielkiej grupy uczniów, organizacja webinariów, usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, 
rozrywki, sportu i kultury, usługi biblioteczne i wynajem me-
diów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i foto-
graficznych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wy-
pożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, wypoży-
czanie materiałów szkoleniowych, wypożyczanie przyrzą-
dów dydaktycznych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, do-
starczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie rozrywki 
drogą radiową, nauczanie i szkolenia, organizowanie festy-
nów w celach edukacyjnych, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych lub 
programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyj-
nych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja progra-
mów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewi-
zyjnych i radiowych, produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, produkcja przedstawień 
i programów radiowych i telewizyjnych, przedstawianie fil-
mów, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe pro-
gramy rozrywkowe, rozrywka on-line, świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadcze-
nie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, udo-
stępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobra-
nia za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-
-view], udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udo-
stępnianie informacji on-line związanych z mediami audio-
wizualnymi, publikowanie książek i czasopism elektronicz-
nych online, udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, 
udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostęp-
nianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, udostępnianie rozrywki on-line w postaci 
programów typu teleturnieje, udostępnianie rozrywki on-li-
ne w postaci turniejów gier, udostępnianie treści audio onli-
ne nie do pobrania, udostępnianie rozrywki online w postaci 
lig fantasy sports, udostępnianie powieści graficznych on-li-
ne, nie do pobrania, udostępnianie obrazów on-line 
nie do pobrania, udostępnianie online recenzji książek, 
udzielanie informacji dotyczących rozrywek on-line z inter-
netowych baz danych, udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopa-
smowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie informa-
cji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-
-line i Internetu, udzielanie informacji związanych z wycho-
waniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej 
on-line, udzielanie informacji związanych z treningiem fi-
zycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, 
udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi 
za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi agen-
cji sprzedaży biletów on-line do celów rozrywkowych, usługi 
bibliotekarskie w zakresie księgozbioru świadczone online, 
usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania on-line, usłu-
gi w zakresie publikowania on-line, usługi rozrywkowe udo-
stępniane dzięki strumieniom on-line, 42 usługi doradcze 
w zakresie nauki, usługi doradcze dotyczące nauki, usługi 
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w zakresie projektowania, usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, usługi projektowania, usługi naukowe i tech-
nologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kon-
trola jakości.

(210) 512137 (220) 2020 04 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AutoCare

(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, 
surowce mineralne, silikony, spoiwa do wykańczania i grun-
towania, zaprawy formierskie, 2 barwniki, emalie, farby, pro-
dukty malarskie, antykorozyjne i konserwujące, preparaty 
zapobiegające powstawaniu rdzy, lakiery, pigmenty, szpa-
chlówki, zaprawy malarskie, zaprawy farbiarskie, 3 antyko-
rozyjne środki do usuwania rdzy, preparaty do polerowania, 
płyny do spryskiwaczy szyb.

(210) 512139 (220) 2020 04 02
(731) HALBER PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 422SOUND

(531) 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania dźwiękowe, 
pobieralne nagrania dźwiękowe, sprzęt do odtwarzania 
dźwięku, urządzenia do dubbingu dźwiękowego, urządzenia 
do miksowania dźwięku, urządzenia do nagrywania do no-
śników dźwięku i obrazu, urządzenia do nagrywania dźwię-
ku i obrazów, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządze-
nia do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, urządze-
nia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub 
obrazów, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 35 produk-
cja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, 41 mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, nagrywanie i produk-
cja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych  
i/lub wideo, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośni-
kach dźwięku i obrazu, produkcja programów dźwiękowych, 
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi stu-
diów nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań w zakre-
sie produkcji dysków z dźwiękiem, usługi w zakresie nagrań 

dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w za-
kresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, 42 digitalizacja 
dźwięku i obrazów.

(210) 512154 (220) 2020 04 02
(731) CLICK-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VISOR180
(510), (511) 9 maski ochronne, osłony ochronne na twarz.

(210) 512171 (220) 2020 04 02
(731) MUSIOŁ MARCIN RAFAŁ M.D.DOM-DOMY 

Z DREWNA, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD DOM DOMY Z DREWNA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 01.01.10, 07.01.08, 07.03.02, 
07.03.11

(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa budynków 
mieszkalnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa części budynków, budowa domów, budowa domów 
na zamówienie, budowa nieruchomości, budowa nierucho-
mości mieszkalnych, nadzór nad robotami budowlanymi, 
stawianie fundamentów, usługi konstrukcyjne, usługi bu-
dowlane w zakresie stawiania budynków, usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi informacyjne 
w zakresie konstrukcji budynków, wznoszenie budynków 
i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabryko-
wanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków, zarządzanie projektem budowy, budowa ścian, 
budowa ścianek działowych, budowa ścian działowych 
we wnętrzach, instalowanie wewnętrznych ścianek działo-
wych w budynkach, wznoszenie ścian osłonowych, izolacja 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, insta-
lowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, prace kon-
strukcyjne domów z prefabrykatów, wznoszenie konstrukcji 
drewnianych, budowa domów z drewna, 42 projektowanie 
budynków, projektowanie budowlane, opracowywanie 
projektów budowlanych, opracowywanie projektów tech-
nicznych do projektów budowlanych, usługi projektowania 
wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części bu-
dynków, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, 
usługi projektowania wspomaganego komputerowo w za-
kresie projektów budowlanych, przygotowywanie rapor-
tów związanych z opracowaniami projektów technicznych 
do projektów budowlanych, usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków.

(210) 512205 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.DESK
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarcza-
nie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja 
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych 
komputerowych, programowanie komputerów. projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów.

(210) 512206 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.B2C

(531) 24.17.02, 27.07.01, 27.07.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarcza-
nie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja 
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych 
komputerowych, programowanie komputerów, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów.

(210) 512207 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.B2B WEBTERMINAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarcza-
nie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja 
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych 
komputerowych, programowanie komputerów, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów.

(210) 512209 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) cairo.B2B

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512218 (220) 2020 04 06
(731) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DOLINA NIDY ALFA FIRE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, elemen-
ty budowlane i półfabrykaty zawierające gips, tynk gipsowy, 
płyty gipsowe, płytki gipsowe, gips [materiał budowlany], 
płyta gipsowo - kartonowa, zaprawa murarska gipsowa, 
gips do odlewów [niemedyczny], płyty z zaprawy gipsowej, 
gips do użytku w garncarstwie, szybko twardniejący gips 
do celów budowlanych, płyty gipsowo - kartonowe odpor-
ne na powstawanie pleśni, niemetalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo - kartonowe [materiały budow-
lane], zaprawy klejowe do celów budowlanych, ogniotrwa-
łe zaprawy murarskie [niemetalowe], zaprawy budowlane, 
podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomujące, podłogi 
pływające, niemetalowe elementy konstrukcyjne do syste-
mów suchej zabudowy, asfalt, asfalt, smoła i bitumy, smo-
ła, pak, bitumy i asfalt, masy bitumiczne uszczelniające 
i hydroizolujące, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym 
z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte 
w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budow-
lane z ceramiki, w tym cegły i dachówki ceramiczne, belki, 
boazeria niemetalowa, tworzywa sztuczne w postaci płyt, 
form, kształtowników, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwy-
ty, płytki ceramiczne, niemetalowe materiały budowlane 
do systemów dociepleń, beton, beton zbrojony, betonowe 
materiały budowlane, zaprawy cementowe do łączenia ele-
mentów i wypełniania spoin, zaprawy do fugowania, kołki 
rozporowe nie z metalu do systemów dociepleń, łączniki 
mechaniczne do systemów dociepleń, piasek, żwir, kruszy-
wa do przygotowywania zapraw i klejów budowlanych, kru-
szywa dla budownictwa, perlit dla budownictwa, anhydryt 
dla budownictwa.

(210) 512229 (220) 2020 04 03
(731) ABRAMCZUK MICHAŁ AMBER ABRAM, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amber Abram

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 bursztyn.
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(210) 512233 (220) 2020 04 03
(731) LAZEEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naan

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

(210) 512234 (220) 2020 04 03
(731) LAZEEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naan

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

(210) 512238 (220) 2020 04 03
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.01, 26.04.18, 29.01.06
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 
36 zarządzanie i administrowanie nieruchomością, 37 usługi 
budowlane, usługi budowlane i montaż instalacji budowla-
nych, naprawy budowlane i instalacji budowlanych.

(210) 512239 (220) 2020 04 03
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

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

(531) 26.02.01, 26.04.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, w tym 
daszki, klamki, kołatki, płyty, drzwi, drzwi przesuwne, rolki 
do drzwi przesuwnych, klamki, nieelektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, 11 materiały budowlane sanitarne, 
w tym bidety, natryski i prysznice, kabiny natryskowe, sauny 
instalacje, wyposażenie saun, sedesy, sedesy WC, umywalki, 
urządzenia do suszenia rąk, wanny łazienkowe, wyposażenie 

tych wanien, wanny z wirowym ruchem wody, zlewy i zle-
wozmywaki, 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym 
bitumy, bitumiczne powłoki dachowe i inne wyroby bitu-
miczne, budowlane konstrukcje niemetalowe, płyty nieme-
talowe, szkło, kamień, pokrycia dachowe, dachówki, drzwi 
niemetalowe, płyty drzwiowe, marmur, karton asfaltowany 
do wykończania powierzchni, płyty i płytki do elewacji ze-
wnętrznych i wewnętrznych, gresy, glazury płyty. bloki prze-
źroczyste, elementy do tworzenia mozaik ściennych, sufi-
towych i podłogowych oraz elewacji zewnętrznych, płyty 
podłogowe, płyty budowlane, terakota, 20 meble i osprzęt 
do mebli, w tym drzwi do mebli, fotele, kanapy, meble biu-
rowe, stoliki, stoliki pod komputery i inne maszyny biurowe, 
zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, maty wyjmo-
wane do zlewów.

(210) 512241 (220) 2020 04 03
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

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

(531) 03.13.06, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 11 instalacje sanitarne w tym: bidety, natryski 
i prysznice, kabiny natryskowe, sauny instalacje, wyposa-
żenie saun, sedesy WC, umywalki, wanny łazienkowe, wy-
posażenie tych wanien, wanny z wirowym ruchem wody, 
zlewozmywaki, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy 
umywalkach, 19 materiały budowlane niemetalowe, w tym:, 
drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe, bitumy, bitumiczne po-
włoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, da-
chowe pokrycia, papa, dachówki niemetalowe, budowlane 
konstrukcje niemetalowe, płyty niemetalowe, płyty budow-
lane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane 
niemetalowe, płyty podłogowe niemetalowe, płytki nieme-
talowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe, 
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, pokrycia nie-
metalowe ścian, szkło budowlane, marmur, kamień, 20 me-
ble i niemetalowy osprzęt do mebli, w tym: drzwi do mebli, 
fotele, kanapy, meble biurowe, stoliki, stoliki pod komputery 
i inne maszyny biurowe, zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych.

(210) 512243 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.WMS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
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gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512245 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.PROFIT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512247 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.ERP FALCON 5

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512248 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.ERP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 

za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512249 (220) 2020 04 03
(731) CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.TMS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogra-
mowania komputerowego, odzyskiwanie danych kompute-
rowych, programowanie komputerów, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów.

(210) 512253 (220) 2020 04 06
(731) GOODSPEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 transport, przewożenie i dostarczanie to-
warów, transport drogowy, transport i dostawy towarów, 
usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi w zakresie 
transportu drogowego, 43 kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie 
dostarczania napojów, usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 512271 (220) 2020 04 03
(731) Lilleborg AS, Oslo, NO
(540) (znak słowny)
(540) LYPSYL
(510), (511) 3 środki do czyszczenia ciała i pielęgnacji urody, 
w szczególności błyszczyki, balsamy do ust, odżywki do ust, 
pomadki ochronne do ust, kremy do twarzy [kosmetyki].

(210) 512286 (220) 2020 04 06
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Momental
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitar-
ne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi.
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(210) 512287 (220) 2020 04 06
(731) RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty lecznicze, środki farmaceutyczne, 
suplementy diety do celów leczniczych, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 512296 (220) 2020 04 07
(731) MOGELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MOGELLE
(510), (511) 19 materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne zawarte w tej klasie, będące półproduktami, niemetalowe 
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstruk-
cje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, statuetki i dzieła sztuki wykona-
ne z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte 
w tej klasie, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, ogrodzenie przeciw-
erozyjne [materiały budowlane niemetalowe], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, 20 drobne wyroby nie-
metalowe, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone za-
warte w tej klasie, będące półproduktami, meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe 
i oznakowanie, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drew-
no, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej kla-
sie, lustra [meble], lustra o pełnej długości w ramie, stojące, 
wertykalnie obrotowe [psyche], lustra [nieprzenośne], lustra 
ścienne, lustra (srebrzone szkło), lustra z elektrycznym oświe-
tleniem, lustra z nadrukiem, ozdobne lustra, szafki z lustrami, 
szafy z lustrami, toaletki z trzema lustrami, lustra i lusterka sto-
jące, lustra łazienkowe, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszcze-
nie, naprawy i konserwacja, wydobywanie surowców natu-
ralnych, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 pako-
wanie i składowanie towarów, transport, usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, parkowanie, 
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, usługi wynaj-
mu związane z transportem i magazynowaniem, usługi na-
wigacji w zakresie transportu, usługi przewozu, parkowanie 
i przechowywanie pojazdów.

(210) 512303 (220) 2020 04 07
(731) FRANKIEWICZ JAROSŁAW FIRMA FRANKIEWICZ 

W RESTRUKTURYZACJI, Nowe Miasteczko
(540) (znak słowny)
(540) FRANCLEAN
(510), (511) 1 detergenty o właściwościach antybakteryj-
nych do stosowania w procesach produkcyjnych, detergenty 
o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach 
produkcyjnych, detergenty do czyszczenia [część procesów 
produkcyjnych], detergenty do systemów automatycznego 
czyszczenia, jako część procesów produkcyjnych, detergenty 
do użytku przemysłowego stosowane w procesach produk-
cyjnych, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, 
detergenty do użytku przemysłowego, detergenty do użytku 

w procesach przemysłowych, detergenty przeznaczone dla 
procesów produkcyjnych i przemysłu, przemysłowe deter-
genty do użytku w procesach produkcyjnych, 3 detergenty, 
detergenty do użytku domowego, detergenty do samocho-
dów, detergenty do muszli klozetowych, detergenty do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania 
naczyń w zmywarkach, detergenty do zmywania naczyń, de-
tergenty do zmywarek do naczyń, 5 alkohol do nacierania, an-
tybakteryjne płyny do rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, 
antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobój-
cze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odkażający 
preparat do mycia rąk, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty do dezynfekcji 
rąk, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezyn-
fekującymi, do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów me-
dycznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekujące 
do użytku domowego, środki dezynfekujące do użytku wete-
rynaryjnego, 11 dozowniki środków dezynfekujących do łazie-
nek, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością gospodarczą, sprzedaż detaliczna lub hurto-
wa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego 
w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi han-
dlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami ko-
smetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do sto-
sowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 37 usługi dezynfekcji, 
zwalczanie szkodników i dezynfekcja, dezynfekowanie słucha-
wek telefonicznych, usługi dezynsekcyjne inne niż dla rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 44 usługi dezyn-
sekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
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(210) 512307 (220) 2020 04 08
(731) ZAŁUSKA PATRYCJA RESTART KARIERY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTART KSRIERY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 doradztwo zawodowe (inne niż związane 
z edukacją i szkoleniami), doradztwo biznesowe, doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo biz-
nesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakre-
sie marketingu strategicznego, doradztwo dla przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowa-
dzenia firmy, doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, do-
radztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, 
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo 
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo 
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradz-
two i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo profe-
sjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo re-
klamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w za-
kresie marketingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania persone-
lem, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością go-
spodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo 
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie badań 
rynku, doradztwo w zakresie demografii do celów marketin-
gowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
wytwarzania produktów, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunko-
wości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące prowadzenia barów kanapkowych, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania barów 
kanapkowych, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarza-
niem danych, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakre-

sie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane 
z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności 
biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i za-
rządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie pla-
nowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, 
doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie public 
relations, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur 
prawnych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, do-
radztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, doradz-
two w zakresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie 
strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie tożsa-
mości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług rekla-
mowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie wyceny za-
mówień sprzedaży, doradztwo w zakresie wydajności przed-
siębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwami na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania doku-
mentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesowego i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakre-
sie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradz-
two w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie za-
rządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie 
zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsa-
dzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania ryzy-
kiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie za-
sobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradz-
two w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, do-
radztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], do-
radztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu 
i dostaw, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym 
analizy kosztów i zysków, doradztwo związane z audytem, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo związane 
z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo związane z zarzą-
dzaniem, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej, informacje dotyczące 
kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), informacje i doradztwo w zakresie handlu za-
granicznego, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc 
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-



Nr  ZT24/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

czej, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowe-
go przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, profesjo-
nalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, przygotowywanie zeznań podat-
kowych i doradztwo podatkowe, wsparcie i doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalne-
go, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo 
w tym zakresie, zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym do-
radztwo w sprawach demograficznych, 41 doradztwo zawo-
dowe [edukacja], edukacja, edukacja dorosłych, edukacja 
[nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja w dziedzi-
nie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie 
informatyki, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, 
edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], obozy 
letnie [rozrywka i edukacja], organizacja egzaminów [eduka-
cja], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], or-
ganizowanie seminariów związanych z edukacją, organizo-
wanie zawodów [edukacja lub rozrywka], sympozja związa-
ne z edukacją, szkoły [edukacja], udzielanie informacji i przy-
gotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją 
i szkoleniami, usługi informacji telefonicznej związane z edu-
kacją, usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, 
usługi przedszkoli [edukacja], usługi przedszkolne [edukacja 
lub rozrywka], budowanie zespołu (edukacja), edukacja 
i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, edukacja 
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicz-
nych, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środo-
wiskiem, informacje dotyczące edukacji, edukacja językowa, 
edukacja prawna, edukacja przedszkolna, edukacja religijna, 
edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, edukacja 
w zakresie bezpieczeństwa drogowego, edukacja w zakresie 
świadomości ruchowej, usługi szkół [edukacja], wyższe 
uczelnie [edukacja], zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka / edukacja], doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, do-
radztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w za-
kresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonale-
nia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodo-
wego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (do-
radztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodo-
we i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], infor-
macje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa za-
wodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe).

(210) 512308 (220) 2020 04 07
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) folkowy fonogram roku
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-

lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 512309 (220) 2020 04 07
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) nowa tradycja
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
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korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 512327 (220) 2020 04 09
(731) SZCZEPANIAK KONRAD KANCELARIA PRAWNA 

PROFIT, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Slipin

(531) 27.05.01, 26.04.04, 09.05.15, 29.01.14
(510), (511) 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, ochra-
niacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, 
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż 
pościel, pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna 
pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż 
bielizna pościelowa], pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
24 artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna poście-
lowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa 
i koce, materiały tekstylne w belach używane do produkcji 
nakryć do pościeli, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], 
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], pościel, pościel jako 
materiały tekstylne, tkaniny pościelowe w formie śpiworów, 
tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, wsypa [bie-
lizna pościelowa], śpiworki dla niemowląt, śpiwory, śpiwory 
[prześcieradła do śpiworów], torby na śpiwory [specjalnie 
przystosowane], kocyki dziecięce, kocyki do owijania nie-
mowląt, kocyki dla niemowląt [rożki], bielizna pościelowa 
z tekstylnych materiałów nietkanych, 25 mufki, mufki futrza-
ne, mufki [odzież].

(210) 512334 (220) 2020 04 07
(731) CZAJKA MACIEJ, ZANIEMYŚL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERALT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 512343 (220) 2020 04 07
(731) JUSTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVI LOVIFURNITURE.COM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 20 meble, meble tapicerowane, meble skórza-
ne, meble biurowe, meble sklepowe, meble wypoczynkowe, 
meble do pokojów dziecinnych, meble i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, poduszki, meble sypialne.

(210) 512345 (220) 2020 04 07
(731) PHOTON ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O Photon

(531) 04.05.04, 27.05.01, 26.01.22, 26.13.25, 29.01.12, 26.15.05, 
26.01.01

(510), (511) 9 interfejsy komputerowe [informatyka], kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, nadajniki sygnałów elek-
tronicznych, odbiorniki [audio- i wideo], obwody drukowane, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane, osobiste urządze-
nia stereofoniczne, płytki krzemowe [obwody scalone] pół-
przewodnikowe, programy gier komputerowych, programy 
komputerowe nagrane, programy komputerowe [softwa-
re ładowalny], programy sterujące komputerowe, nagrane, 
przenośny radiowy sprzęt nadawczo - odbiorczy, przyrządy 
do rejestrowania odległości, przyrządy pomiarowe, przyrządy 
matematyczne, sonary [hydrolokatory], układy scalone, urzą-
dzania do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym 
lub monitorem, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia 
do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do naucza-
nia, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do po-
miarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania informacji, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestro-
wania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do zdalne-
go sterowania, urządzenia pomiarowe, zespoły nadawcze 
[telekomunikacja], aplikacje komputerowe do pobrania, au-
diowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], chipy 
[układy scalone], oprogramowanie gier, oprogramowanie gier 
komputerowych do pobrania, roboty edukacyjne, sprzęt pe-
ryferyjne do komputerów, 28 gry, gry automatyczne inne niż 
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, urządze-
nia do gier inne niż przy stosowane do użytku z zewnętrznym 
ekranem lub monitorem, pojazdy [zabawki], zabawki, zabawki 
ruchome, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje teleko-
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munikacyjne, roboty zabawkowe, 41 nauczanie indywidualne, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], wynajem urządzeń do gier, 
wypożyczanie zabawek, nauczanie, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
42 badania techniczne, analizy systemów komputerowych, 
prace badawczo - rozwojowe [dla osób trzecich], elektronicz-
na konwersja danych lub programów, inżynieria techniczna, 
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programo-
wanie komputerów, kontrola jakości, konwersja danych lub 
dokumentów w formę elektroniczny, odzyskiwanie danych 
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, instalacje oprogramowania komputerowego,konser-
wacja oprogramowania komputerowego, poszukiwania [ana-
lizy, pomiary], powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzor-
nictwo przemysłowe], projektowanie opakowań, testowanie 
materiałów, testowanie pojazdów, usługi związane z projekto-
waniem graficznym [sztuka], tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornic-
two przemysłowe, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, badania naukowe, dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
platform komputerowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej.

(210) 512346 (220) 2020 04 07
(731) PHOTON ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 04.05.04, 29.01.01, 26.01.22, 26.15.05, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe [informatyka], kom-
puterowe urządzenia peryferyjne, nadajniki sygnałów elek-
tronicznych, odbiorniki [audio- i wideo], obwody drukowane, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane, osobiste urządze-
nia stereofoniczne, płytki krzemowe [obwody scalone] pół-
przewodnikowe, programy gier komputerowych, programy 
komputerowe nagrane, programy komputerowe [softwa-
re ładowalny], programy sterujące komputerowe, nagrane, 
przenośny radiowy sprzęt nadawczo - odbiorczy, przyrządy 
do rejestrowania odległości, przyrządy pomiarowe, przyrządy 
matematyczne, sonary [hydrolokatory], układy scalone, urzą-
dzania do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym 
lub monitorem, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia 
do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do naucza-
nia, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do po-

miarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania informacji, 
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestro-
wania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do zdalne-
go sterowania, urządzenia pomiarowe, zespoły nadawcze 
[telekomunikacja], aplikacje komputerowe do pobrania, au-
diowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], chipy 
[układy scalone], oprogramowanie gier, oprogramowanie gier 
komputerowych do pobrania, roboty edukacyjne, sprzęt pe-
ryferyjny do komputerów, 28 gry, gry automatyczne inne niż 
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, urządze-
nia do gier inne niż przy stosowane do użytku z zewnętrznym 
ekranem lub monitorem, pojazdy [zabawki], zabawki, zabawki 
ruchome, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje teleko-
munikacyjne, roboty zabawkowe, 41 nauczanie indywidualne, 
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], wynajem urządzeń do gier, 
wypożyczanie zabawek, nauczanie, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
42 badania techniczne, analizy systemów komputerowych, 
prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich], elektroniczna 
konwersja danych lub programów, inżynieria techniczna, do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie 
komputerów, kontrola jakości, konwersja danych lub doku-
mentów w formę elektroniczny, odzyskiwanie danych kom-
puterowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, poszukiwania [analizy, 
pomiary], powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzor-
nictwo przemysłowe], projektowanie opakowań, testowanie 
materiałów, testowanie pojazdów, usługi związane z projekto-
waniem graficznym [sztuka], tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie komputerów, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornic-
two przemysłowe, aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, badania naukowe, dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], programowanie komputerów, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
platform komputerowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej.

(210) 512360 (220) 2020 04 09
(731) PROXIGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Proxitrak
(510), (511) 9 oprogramowanie, program komputerowy.

(210) 512392 (220) 2020 04 09
(731) KOLANEK IWONA ABT, Białe Błota
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENU AUTOMATIC
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia elektryczne do sterowania, elek-
tryczne urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia do zdalnego 
sterowania, urządzenia zamykające bezpieczeństwa [elek-
tryczne], urządzenia zdalnie sterowane do otwierania i za-
mykania drzwi, urządzenia zdalnie sterowane do otwierania 
i zamykania bram, urządzenia zwalniające do zamykania 
[elektryczne], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego 
sterowania sygnałami, urządzenia i przyrządy kodujące i de-
kodujące, urządzenia zdalnego sterowania, w tym rządzenia 
do automatycznego napędzania mechanizmów do bram 
i drzwi, szlabany automatyczne, automatyczne barierki bez-
pieczeństwa, bramki elektroniczne, przełączniki elektryczne, 
przekaźniki sygnałów elektronicznych, zamki [elektryczne] 
z alarmami, dzwonki sygnalizacyjne, lampy sygnalizacyjne, 
boje znakowe i sygnalizacyjne, piloty [urządzenia do zdalne-
go sterowania], piloty zdalnego sterowania, piloty do urzą-
dzeń elektronicznych, piloty automatyczne, elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, od-
biorniki bezprzewodowe, odbiorniki elektryczne, odbiorniki 
sygnalizacji alarmowej, odbiorniki sygnałów elektronicznych, 
odbiorniki zdalnego sterowania, odbiorniki radiowe do pilo-
tów, automatyczne zespoły kontroli dostępu, automatyczne 
urządzenia kontroli dostępu, automatyczne maszyny wyda-
jące bilety, automatyczne systemy sterowania dostępem, 
instalacje automatyczne do sterowania dostępem, bezprze-
wodowe mechanizmy zamykające, elektroniczne karty-klu-
cze, elektroniczny system kontrolowania dostępu do budyn-
ków, karty kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], 
systemy zamknięć elektronicznych, zamki sterowane sygna-
łami o częstotliwościach radiowych, zamki z mechanicznym 
wybieraniem kodu [elektryczne], zdalne urządzenia kontroli 
punktów wejściowych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
elektroniczne dzwonki ostrzegawcze, elektroniczne urzą-
dzenia do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urzą-
dzenia do sterowania ruchem drogowym, lampy do użytku 
jako sygnały ostrzegawcze, nadajniki sygnałów alarmowych, 
świetlne znaki nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub 
ostrzegawcze, świetlne znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpie-
czeństwa], sygnalizatory kierunkowe [świecące lub mecha-
niczne], sygnały bezpieczeństwa [mechaniczne], sygnały 
kolejowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 
urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektronicz-
ne], alarmy, alarmy antywłamaniowe, detektory ruchu, czuj-
niki pozycyjne, elektroniczne karty chipowe.

(210) 512394 (220) 2020 04 09
(731) ŁĄCZKOWSKI RAFAŁ, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESEROWNIA lody gofry

(531) 29.01.12, 27.05.01, 08.01.18
(510), (511) 29 bita śmietana, bita śmietana do dekoracji 
na bazie produktów mlecznych, desery mleczne, desery wy-
konane z produktów mlecznych, koktajle mleczne, napoje 
mleczne, kandyzowane owoce, 30 kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
syropy smakowe, czekolada, napoje na bazie kawy, napoje 
mrożone na bazie kawy, gotowe kakao i napoje na bazie 
kakao, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje na bazie 
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, syropy i me-
lasa, słodkie polewy i nadzienia, desery lodowe, ciasta lodo-
we, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [par-
fait], lodowe słodycze, lody mleczne [lody], napoje z lodów, 
sorbety, wyroby lodowe, lody włoskie, słodycze lodowe, 
słodycze owocowe, jadalne wafle, ciastka, puddingi, ciasta, 
gofry, gofry z polewą czekoladową, 32 napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje 
mrożone na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub 
warzyw, woda, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
koktajle owocowe, bezalkoholowe, gazowana woda mine-
ralna, mineralne (wody -) [napoje], napoje owocowe i soki 
owocowe, napoje owocowe, syropy do napojów,, 43 lodziar-
nie, kawiarnia, koktajlbary, organizowanie bankietów, przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, serwowanie jedzenia i napojów, usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek.

(210) 512417 (220) 2020 04 10
(731) HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE CARE.

(531) 05.05.16, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki 
toaletowe, preparaty toaletowe, 5 mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
substancje chłonne do higieny osobistej, antybakteryjne 
preparaty na bazie gliny, apteczki pierwszej pomocy sprze-
dawane z wyposażeniem, apteczki pierwszej pomocy, wy-
posażone, higieniczne środki nawilżające, intymne preparaty 
nawilżające, majtki higieniczne dla zwierząt domowych, pie-
luchy dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, preparaty 
chemiczne do celów sanitarnych, preparaty do dezynfekcji 
powietrza, preparaty higieniczne do celów medycznych, 
preparaty higieniczne do użytku medycznego, produk-
ty higieniczne do celów medycznych, żele nawilżające 
do użytku osobistego, 10 maski chirurgiczne, maski na twarz 
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do użytku medycznego, maski na twarz do ochrony przed 
substancjami toksycznymi do użytku medycznego, maski 
na twarz do użytku w chirurgii dla ochrony przed substan-
cjami toksycznymi, maski na twarz do użytku medycznego 
dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski ochronne do użytku 
przez pracowników medycznych, maski sanitarne do celów 
medycznych, 16 chusteczki do nosa papierowe, chusteczki 
do nosa [papierowe], chusteczki do twarzy z papieru, chus-
teczki higieniczne papierowe, chusteczki celulozowe do ce-
lów kosmetycznych, chusteczki papierowe do demakijażu, 
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, chusteczki toaleto-
we, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, jednorazowe po-
chłaniające podkładki szkoleniowe dla zwierząt domowych, 
jednorazowe pochłaniające podkładki dla zwierząt domo-
wych, papierowe chusteczki do mycia, papierowe chusteczki 
do wycierania, papierowe chusteczki higieniczne, papierowe 
chusteczki toaletowe, ręczniki papierowe, ręczniki papiero-
we do osuszania, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papiero-
we do twarzy, szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego].

(210) 512423 (220) 2020 04 10
(731) KĘDZIOŁ OLIWIA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLY

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.04.07
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 512424 (220) 2020 04 11
(731) KIKOSICKI DAWID RAMZES, Tychy
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.02.05, 16.03.13, 29.01.13
(510), (511) 9 książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, książki elektroniczne do pobrania, książki dźwię-
kowe, książki audio, książki zapisane na płytach, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, 16 książki, podręczniki- książ-
ki, ochronne okładki na książki, obwoluty papierowe na książ-
ki, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z gra-
fiką, książki informacyjne, książki fantasy, książki edukacyjne, 
książki do rysowania, książki do malowania, książki beletry-
styczne, komiksy- książki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru 

i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 25 koszule 
do garniturów, koszule codzienne, koszule, komplety koszu-
lek i spodenek, koszule eleganckie, koszule niezapięte pod 
szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z dzianiny, ko-
szule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule 
zapinane, kamizelki, eleganckie spodnie, krótkie spodnie, 
spodnie, spodnie dresowe, spodnie od dresu, wygodne luź-
ne spodnie, wąskie spodnie w szkocką kratę, spodnie spor-
towe, spodnie nieformalne, marynarki od garniturów, paski, 
paski do smokingów, paski materiałowe do odzieży, paski 
do odzieży, paski skórzane do odzieży, paski wykonane z imi-
tacji skóry, paski z materiału, odzież, obuwie, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy.

(210) 512443 (220) 2020 04 09
(731) WAGNER PAWEŁ 7MUDA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) M75
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze- zapachowe, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty czysz-
czące do użytku osobistego, aerozole czyszczące, środki 
czyszczące, płyny do czyszczenia, oleje czyszczące, środ-
ki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki 
czyszczące w sprayu do użytku domowego, 5 odświeżacze 
powietrza w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza, 
odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty do dezynfekcji 
rąk, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
dezynfekujące do użytku domowego, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej świadczone on-line w zakresie następujących towa-
rów: środki odświeżające powietrze- zapachowe, preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, preparaty czyszczące do użyt-
ku osobistego, aerozole czyszczące, środki czyszczące, płyny 
do czyszczenia, oleje czyszczące, środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, środki czyszczące w sprayu 
do użytku domowego, odświeżacze powietrza w sprayu, 
preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze do ubrań 
i tkanin, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, środki dezynfekujące do użytku do-
mowego.

(210) 512449 (220) 2020 04 09
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(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, 
aplikacje mobilne, urządzenia i przyrządy do geolokalizacji, 
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35 wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w za-
kresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania 
tekstów reklamowych, 38 elektroniczne przesyłanie danych, 
usługi przesyłania danych, przesyłanie danych za pomocą 
telekomunikacji, usługi przesyłania danych za pomocą hasła 
lub kodu dostępu, usługi w zakresie elektronicznej transmisji 
informacji, zapewnienie dostępu do platform internetowych 
związanych z nadawaniem, przesyłaniem i odbiorem kore-
spondencji i przesyłek, 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) 512451 (220) 2020 04 10
(731) A.B.C. FAMILY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.B.C. Family Med +

(531) 26.01.02, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka zdrowotna, prowadzenie gabinetów, 
lekarskich różnych specjalności, porady lekarskie, leczenie, 
badania i terapia psychologiczna, profilaktyka i inne usłu-
gi w szeroko rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, usługi 
w zakresie medycyny pracy, medyczna opieka pielęgniarska.

(210) 512452 (220) 2020 04 10
(731) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AKAVIT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, produkty farma-
ceutyczne, wyroby medyczne do celów leczniczych w po-
staci tabletek, kapsułek, proszków, płynów, żeli, żywność 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 512453 (220) 2020 04 10
(731) JUROSZEK EWELINA DOMINIKA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEVENA BEAUTY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, 44 chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fry-
zjerstwo, implantacja, wszczepianie włosów, manicure, ma-
saż, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi wizażystów, 
wypożyczanie sprzętu medycznego, aromaterapia, usługi 
medycyny alternatywnej, usługi klinik medycznych.

(210) 512454 (220) 2020 04 10
(731) MUZEUM SOPOTU, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Sopot Plast

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, impresariat w działalności ar-
tystycznej, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, projektowanie materiałów rekla-
mowych, marketing ukierunkowany, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, informacja o edukacji, informacja o imprezach 
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, usługi muzeów w zakresie wystaw, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, organizowanie widowisk- impresariat, 
usługi reporterskie.

(210) 512459 (220) 2020 04 14
(731) WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEAT & MORE

(531) 08.05.01, 08.05.02, 08.05.03, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, przetwory mięsne, 
wędliny, drób, dziczyzna, kiełbasy, szynki, wędzonki mię-
sne, wyroby drobiowe, mięso świeże, mięso konserwowane, 
mięso mrożone, mięso suszone, mięso paczkowane, gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej artykułów spożywczych, w tym następu-
jących towarów: mięso i wyroby mięsne, przetwory mięsne, 
wędliny, drób, dziczyzna, kiełbasy, szynki, wędzonki mięsne, 
wyroby drobiowe, mięso świeże, mięso konserwowane, mię-
so mrożone, mięso suszone, mięso paczkowane, gotowe da-
nia składające się głównie z mięsa.

(210) 512461 (220) 2020 04 10
(731) ROSIK DAWID DM STYLE, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA FIRAN
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(531) 26.04.01, 26.04.16, 09.01.11, 09.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie firan, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie firan, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie pościeli, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie pościeli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
obrusów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obrusów, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zasłon, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie zasłon, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie firan z gipiurą, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie firan z gipiurą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie firan 
z woalu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie firan z woalu, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do firan, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków do firan, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie ręczników, usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie ręczników.

(210) 512470 (220) 2020 04 10
(731) GODYŃ PIOTR DANKAN, Wola Dębińska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dankan

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 opakowania blaszane, przemysłowe pojemni-
ki opakowaniowe z metalu, puszki metalowe, puste puszki, 
puszki metalowe na napoje, metalowe puszki do konserw, 
puste puszki z metalu, puszki konserwowe, pojemniki metalo-
we, pojemniki do pakowania metalowe, metalowe pojemniki 
do przechowywania, pojemniki metalowe do przechowywa-
nia i transportu towarów, metalowe pudełka ozdobne, meta-
lowe pudełka do przechowywania, pudełka z metali nieszla-
chetnych, metalowe kanistry, metalowe wieczka do puszek, 
zakrętki metalowe, metalowe zamknięcia do pojemników, 
pojemniki do przechowywania żywności metalowe, zbiorni-
ki metalowe, 21 słoje szklane, słoje do przechowywania, słoje 
na przybory, słoje do przechowywania ze szkła, słoje szklane 
do konserwowania żywności, słoiki, słoiki do zastosowań do-
mowych, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, butelki, bu-
telki ze szkła, butelki do wielokrotnego użytku, butle szklane, 
pojemniki ze szkła, przemysłowe pojemniki opakowaniowe 
ze szkła, pokrywy szklane do przemysłowych pojemników 
opakowaniowych, pudełka szklane, ozdoby szklane, szkło 
ozdobne, ozdobne pudełka szklane, 35 sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa następujących towarów: opakowania blaszane, 
przemysłowe pojemniki opakowaniowe z metalu, puszki me-
talowe, puste puszki, puszki metalowe na napoje, metalowe 
puszki do konserw, puste puszki z metalu, puszki konserwowe, 
pojemniki metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, me-
talowe pojemniki do przechowywania, pojemniki metalowe 
do przechowywania i transportu towarów, metalowe pudełka 
ozdobne, metalowe pudełka do przechowywania, pudełka 
z metali nieszlachetnych, metalowe kanistry, metalowe wiecz-
ka do puszek, zakrętki metalowe, metalowe zamknięcia do po-
jemników, pojemniki do przechowywania żywności metalo-
we, zbiorniki metalowe, słoje szklane, słoje do przechowywa-
nia, słoje na przybory, słoje do przechowywania ze szkła, słoje 
szklane do konserwowania żywności, słoiki, słoiki do zastoso-
wań domowych, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, bu-
telki, butelki ze szkła, butelki do wielokrotnego użytku, butle 
szklane, pojemniki ze szkła, przemysłowe pojemniki opakowa-
niowe ze szkła, pokrywy szklane do przemysłowych pojemni-
ków opakowaniowych, pudełka szklane, ozdoby szklane, szkło 
ozdobne, ozdobne pudełka szklane, 40 polerowanie szkła, 
hartowanie szkła, usługi malowania szkła, fazowanie szkła, 

dmuchanie szkła, wytrawianie szkła, wygładzanie powierzchni 
szkła, emaliowanie metali, laminowanie metali, wykańczanie 
metali, powlekanie metalu, polerowanie metali, obróbka me-
talurgiczna, obróbka metali, niemalarskie powlekanie metalu, 
kształtowanie elementów metalowych, formowanie metali 
na zimno, wykańczanie powierzchni artykułów metalowych, 
polerowanie ścierne powierzchni metalowych, kucie artyku-
łów metalowych na zamówienie i według specyfikacji osób 
trzecich, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowa-
nie dokładne i polerowanie ścierne, usługi w zakresie obróbki 
metalu, antykorozyjna obróbka części metalowych.

(210) 512472 (220) 2020 04 14
(731) NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne
(540) (znak słowny)
(540) banffy
(510), (511) 20 meble, wysokie stołki, hokery.

(210) 512479 (220) 2020 04 10
(731)  MR WALLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mr Wallet BIURO RACHUNKOWE

(531) 27.05.01, 10.03.08, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, 
zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, pla-
nowanie podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej 
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunko-
wości, przygotowywanie wymiaru podatku, rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących 
kont, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, dostar-
czanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, usłu-
gi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie 
zwrotu podatku, usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące rachunkowości, usługi rachunkowe w zakresie kosztów 
na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, księgowość, skomputery-
zowana księgowość, księgowanie kosztów, prowadzenie księ-
gowości przedsiębiorstwa, usługi księgowe związane ze ścią-
ganiem należności, doradztwo księgowe w zakresie sporzą-
dzania zeznań podatkowych, usługi księgowe na potrzeby 
fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt 
działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, 
audyt skomputeryzowany, doradztwo związane z audytem, 
usługi doradztwa biznesowego, doradztwo biznesowe doty-
czące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie efektyw-
ności biznesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji 
przedsiębiorstw.

(210) 512481 (220) 2020 04 14
(731) DIGITOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) ovni
(510), (511) 6 konstrukcyjne metalowe złączki połącze-
niowe, okucia metalowe do mebli, 20 elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, złącza meblowe niemetalowe.
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(210) 512483 (220) 2020 04 14
(731) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) PLATONIQ
(510), (511) 1 produkty chemiczne o działaniu biobójczym 
przeznaczone dla przemysłu, przemysłowe preparaty prze-
ciwdrobnoustrojowe, preparaty i środki do mycia urządzeń, 
narzędzi, powierzchni ścian, posadzek w placówkach służby 
zdrowia i obiektach publicznych, produkty chemiczne do ce-
lów profilaktyki zdrowotnej, preparaty chemiczne zawierające 
nanocząstki metali aktywnych, miedzi, srebra, złota, 3 środki 
sanitarne będące środkami toaletowymi, toaletowe płynne 
mydła bakteriobójcze, ściereczki nasączane do czyszczenia, 
produkty toaletowe, płyny toaletowe do płukania ust, toaleto-
we płyny odkażające, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
środki zapachowe do celów domowych, aerozole czyszczące, 
detergenty do muszli klozetowych, detergenty do użytku do-
mowego, detergenty, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, mieszanki czysz-
czące do usuwania plam, mieszanki do mycia okien, mydła 
do użytku domowego, naturalne pasty do podłóg, naturalne 
woski do podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, nawil-
żane chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, pasty 
płynne do podłóg, płyny do czyszczenia, płyny do mycia, 
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do polerowania, 
rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczą-
cymi, środki czyszczące, woda zapachowa do bielizny, środ-
ki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, balsamy 
inne niż do celów medycznych, środki do higieny jamy ustnej, 
kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, 
nielecznicze preparaty toaletowe, olejki toaletowe, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, tłuszcze do celów kosme-
tycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
zestawy kosmetyków, preparaty toaletowe, 5 środki odkaża-
jące, środki bakteriobójcze, balsamy do celów leczniczych, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, detergenty do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, lotony do celów sanitarnych, wody gazowa-
ne i mineralne do celów leczniczych, płyny do płukania ust, 
preparaty weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne, 
farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kolodium do celów 
farmaceutycznych, lecznicze preparaty toaletowe, preparaty 
z mikroelementów dla ludzi i zwierząt, płyny do celów wetery-
naryjnych, preparaty do kąpieli lecznicze, preparaty lecznicze 
do pielęgnacji zdrowia, preparaty witaminowe i mineralne, 
sole do kąpieli mineralnych, sole do kąpieli do celów medycz-
nych, sole mineralne do kąpieli, środki do zwalczania mikro-
bów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty para-
farmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwale-
scentów, tłuszcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
woda termalna, wody mineralne do celów medycznych.

(210) 512508 (220) 2020 04 14
(731) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOTOSKIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy i płyny, 10 strzykawki do ce-
lów medycznych.

(210) 512514 (220) 2020 04 14
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) elumaxin
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, maści kosmetyczne.

(210) 512515 (220) 2020 04 14
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB DOBRE SOBIE
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla nie-
mowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski 
w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, 
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solo-
ne, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe 
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, 
wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzo-
wina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w działalności gospodarczej: sondaże, organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej, bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, 
dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, 
kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spo-
żywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso 
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty goto-
we na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, 
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, pro-
dukty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzo-
wina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i kró-
lików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty 
mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, 
produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 512516 (220) 2020 04 14
(731) RADGOWSKA MONIKA LUCKY HOME.PL, 

Magdalenka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magdalenka Nieruchomości.pl
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(531) 01.03.01, 05.01.01, 07.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie 
nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa 
domów, dzierżawa gospodarstw rolnych, administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, agencja wynajmu zakwatero-
wania [mieszkania], agencje lub pośrednictwo w dzierżawie 
lub wynajmie gruntu, agencje mieszkaniowe (mieszkania), 
agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 37 usługi budow-
lane, wznoszenie budynków, budowa nieruchomości, prace 
remontowe, doradztwo w zakresie budowy i remontów nie-
ruchomości.

(210) 512520 (220) 2020 04 15
(731) FRANCZAK PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) cloudless
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne, 42 telede-
tekcja lotnicza związana z badaniami naukowymi.

(210) 512523 (220) 2020 04 14
(731) KUBICKA-BŁOŃSKA AGNIESZKA CENTRUM 

ROZWOJU, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart club SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY

(531) 09.07.22, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, edukacja prawna, edukacja (na-
uczanie), budowanie zespołu, sympozja związane z eduka-
cją, organizowanie seminariów związanych z edukacją, edu-
kacja zawodowa dla młodych ludzi.

(210) 512530 (220) 2020 04 15
(731) MAXIM CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maksymilianowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Care BY MAXIM

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty antybakteryjne, środki odkażające, 
mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
9 maski ochronne, osłony ochronne na twarz, osłony głowy, 
okulary ochronne, 35 usługi w zakresie sprzedaży następują-
cych towarów: preparaty antybakteryjne, środki odkażające, 
mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
maski ochronne, osłony ochronne na twarz, osłony głowy, 
okulary ochronne.

(210) 512531 (220) 2020 04 15
(731) MAXIM CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Maksymilianowo

(540) (znak słowny)
(540) Care by MAXIM
(510), (511) 5 preparaty antybakteryjne, środki odkażające, 
mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
9 maski ochronne, osłony ochronne na twarz, osłony głowy, 
okulary ochronne, 35 usługi w zakresie sprzedaży następują-
cych towarów: preparaty antybakteryjne, środki odkażające, 
mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
maski ochronne, osłony ochronne na twarz, osłony głowy, 
okulary ochronne.

(210) 512541 (220) 2020 04 15
(731) SARZYŃSKI JAREMA, BOGACZEWICZ KAROLINA 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NOVELIES SPÓŁKA 
CYWILNA, Sanok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Novelies MEBLE DZIECIĘCE

(531) 02.09.01, 12.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, kontuary [meble], meble domowe, 
meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, stoły 
[meble], zagłówki [meble], kredensy [meble], altany [meble], 
meble tapicerowane, lawy [meble], meble łączone, kartoteki 
[meble], pulpity [meble], meble skórzane, zewnętrzne me-
ble, meble ogrodowe, meble sklepowe, cokoły [meble], po-
stumenty [meble], meble sypialne, meble łazienkowe, meble 
komputerowe, lustra [meble], kwietniki [meble], siedzenia 
[meble], toaletki [meble], gabloty [meble), wózki [meble], 
pufy [meble], meble rattanowe, skrzynie [meble], meble ku-
chenne, meble wielofunkcyjne, szafki [meble], barki [meble], 
narożniki [meble], konsole [meble], nadmuchiwane meble, 
meble nadmuchiwane, szafy [meble], meble trzcinowe, półki 
[meble], parawany [meble], ekrany [meble], meble biurowe, 
meble antyczne, meble drewniane, komody [meble], regały 
[meble], meble wypoczynkowe, meble bambusowe, meble 
gięte, meble kempingowe, meble metalowe i meble kem-
pingowe, meble do kantyn, meble ogrodowe drewniane, 
meble ze szkła, meble do wnętrz, meble do siedzenia, meble 
do salonu, meble ogrodowe [patio], meble dla niemowląt, 
meble dla dzieci, meble z listewek, meble do przechowywa-
nia, meble modułowe [kombinowane], meble do oranżerii, 
meble do przebieralni, meble do sauny, meble do wiwa-
riów, meble uliczne niemetalowe, meble do samochodów 
kempingowych, meble do przyczep kempingowych, meble 
do przewijania niemowląt, meble do eksponowania towa-
rów, meble wykonane ze stali, meble kuchenne do zabudo-
wę, meble kuchenne na wymiar, meble do celów wystawo-
wych, meble do użytku przemysłowego, meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, wieszaki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, łóżka, łóżka, 
pościel, materace, poduszki, szafy, stojaki, półki.



58 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2020

(210) 512542 (220) 2020 04 15
(731) SARZYŃSKI JAREMA, BOGACZEWICZ KAROLINA 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NOVELIES SPÓŁKA 
CYWILNA, Sanok

(540) (znak słowny)
(540) Novelies
(510), (511) 20 meble, kontuary [meble], meble domowe, 
meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, stoły 
[meble], zagłówki [meble], kredensy [meble], altany [meble], 
meble tapicerowane, ławy (meble), meble łączone, kartoteki 
[meble], pulpity [meble], meble skórzane, zewnętrzne me-
ble, meble ogrodowe, meble sklepowe, cokoły [meble], po-
stumenty [meble], meble sypialne, meble łazienkowe, meble 
komputerowe, lustra [meble], kwietniki [meble], siedzenia 
[meble], toaletki [meble], gabloty [meble], wózki [meble], 
pufy [meble], meble rattanowe, skrzynie [meble], meble ku-
chenne, meble wielofunkcyjne, szafki [meble], barki [meble], 
narożniki (meble), konsole [meble], nadmuchiwane meble, 
meble nadmuchiwane, szafy [meble], meble trzcinowe, półki 
[meble], parawany [meble], ekrany [meble], meble biurowe, 
meble antyczne, meble drewniane, komody [meble], regały 
[meble], meble wypoczynkowe, meble bambusowe, meble 
gięte, meble kempingowe, meble metalowe i meble kem-
pingowe, meble do kanton, meble ogrodowe drewniane, 
meble ze szkła, meble do wnętrz, meble do siedzenia, meble 
do salonu, meble ogrodowe [patio], meble dla niemowląt, 
meble dla dzieci, meble z listewek, meble do przechowywa-
nia, meble modułowe [kombinowane], meble do oranżerii, 
meble do przebieralni, meble do sauny, meble do wiwa-
riów, meble uliczne niemetalowe, meble do samochodów 
kempingowych, meble do przyczep kempingowych, meble 
do przewijania niemowląt, meble do eksponowania towa-
rów, meble wykonane ze stali, meble kuchenne do zabudo-
wy, meble kuchenne na wymiar, meble do celów wystawo-
wych, meble do użytku przemysłowego, meble i akcesoria 
meblowe wyposażenia domu, wieszaki na ubrania, wieszaki 
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, łóżka, łóżka, 
pościel, materace, poduszki, szafy, stojaki, półki.

(210) 512544 (220) 2020 04 15
(731) SMART KID SPÓŁKA AKCYJNA, Borzęcin Mały 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart KID belt Be smart for loved ones

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeń-
stwa do pojazdów do użytku wraz z fotelikami bezpieczeń-
stwa, foteliki dla dzieci do pojazdów.

(210) 512550 (220) 2020 04 15
(731) BUJWICKI JUSTYN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe, konstrukcje stalowe dla 
budownictwa, elementy stalowe dla budownictwa, me-
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
40 obróbka stali i metali w tym cięcie na ploterze cnc, otwo-
rowanie, gięcie prasą krawędziową, cięcie na przecinarce 
plazmowej, produkcja i montaż na zamówienie elementów 
stalowych.

(210) 512551 (220) 2020 04 15
(731) CENTER-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łomża

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESIGN FOR EVERYONE SINK MF

(531) 05.01.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 10 fotele lekarskie i dentystyczne, hydrosta-
tyczne łóżka do celów leczniczych, inkubatory medyczne, 
krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidz-
kie, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, 
meble specjalne do celów medycznych, nosze używane 
w karetkach pogotowia, pojemniki na odpady pochodze-
nia medycznego, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczni-
czej, stoły operacyjne, wodne łóżka do celów medycznych, 
20 barki ruchome stosowane jako meble, biurka stosowane 
jako meble, chodziki dla dzieci, dekoracje przestawne, dra-
biny z drewna lub z tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, 
fotele, gabloty stosowane jako meble, haki do zasłon, iden-
tyfikacyjne bransoletki niemetalowe dla szpitali, kadzie nie-
metalowe, kanapy, karnisze do zasłon, kartoteki stosowane 
jako meble, kojce dla dzieci, kolebki, kołyski, komody, kontu-
ary, kółka do zasłon, kółka samonastawne do mebli nieme-
talowe, kredensy, krzesła, kwietniki stosowane jako meble, 
manekiny krawieckie, leżaki, listewki do ram obrazów, lustra, 
ławy stosowane jako meble, łóżka i osprzęt do łóżek, mate-
race, meble i osprzęt do mebli, meble: biurowe, metalowe, 
szkolne, warsztatowe, warsztatowo-laboratoryjne zawarte 
w tej klasie, muszle, nakrętki niemetalowe, nity niemetalowe, 
osprzęt do drzwi lub okien niemetalowy, osprzęt do: drzwi, 
łóżek, mebli, okien, trumien, ozdoby z tworzyw sztucznych 
do artykułów spożywczych, palety niemetalowe, paliki, pa-
rawany stosowane jako meble, półki magazynowe, psie 
budy, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pul-
pity, ramki do haftowania, ramy do obrazów, regały stoso-
wane jako meble, rękojeści do noży niemetalowe, numery 
domów nieświecące, rolki do zasłon, sekretery, serwantki, 
siedzenia stosowane jako meble, sienniki, skrzynie nieme-
talowe, skrzynki na listy, słupy niemetalowe, sofy, spiżarki, 
stoiska wystawowe, stojaki na gazety lub czasopisma, stoły, 
stoły kreślarskie, story wewnętrzne do okien, szafki dla ap-
tek, szafki narzędziowe, szuflady, śruby niemetalowe, tablice 
ogłoszeniowe, toaletki stosowane jako meble, trumny, wałki, 
wieszaki na odzież, wózki meblowe, wyroby koszykarskie, 
wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła dla dzieci, 
zagłówki, zamki niemetalowe nieelektryczne, zamknięcia 
stosowane jako wieczka: pokrywki niemetalowe, zasłony 
bambusowe, zawiasy niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, 
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35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospo-
darczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów w celach 
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla 
innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom 
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni: sklepu oraz 
sklepu internetowego z wyrobami: budowlanymi, drewna, 
korka, słomy, materiałami z tworzyw sztucznych, materiałów 
do wyplatania, wyrobów tartacznych, meblowymi, paliw, 
biopaliw, ich komponentów i mieszanin, agd, sprzętu sani-
tarnego do łazienek i kuchni, 37 budowa budynków miesz-
kalnych, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa 
i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz 
i od zewnątrz, informacja budowlana, instalowanie i napra-
wy urządzeń: klimatyzacyjnych, okien i drzwi, mebli, kuchen-
nych i łazienkowych, izolowanie budynków, nadzór budow-
lany, renowacja mebli, rozbiórka budynków, uszczelnianie 
budynków, usługi budownictwa przemysłowego, usługi 
budowlane, usługi stolarskie, tapicerowanie mebli.

(210) 512559 (220) 2020 04 15
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A autopay BY BLUE MEDIA

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplika-
cje komputerowe do pobrania, elektroniczne bazy danych, 
elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach kompu-
terowych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do rozlicza-
nia opłat drogowych, elektroniczne urządzenia i przyrządy 
do rozliczania opłat za dostęp do obszarów miejskich i par-
kingów, komputerowe bazy danych, mobilne aplikacje, opro-
gramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych 
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, 
oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramo-
wanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do ta-
bletów, oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie kom-
puterowe do przesyłania danych, oprogramowanie kom-
puterowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, opro-
gramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, 
oprogramowanie komputerowe do przetwarzania płat-
ności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do  
e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elek-
tronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie 
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie kompute-
rowe dla celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe 

do telefonów komórkowych, oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń bezprzewodowych, programy komputerowe 
dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe 
(oprogramowanie do pobrania), 35 marketing bezpośred-
ni, usługi marketingu bezpośredniego, reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, marketing finansowy, marke-
ting internetowy, dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocyjne, usłu-
gi reklamowe za pośrednictwem baz danych, przeprowa-
dzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe 
zarządzanie bazami danych, dostarczanie informacji handlo-
wych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, 
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontak-
towych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informa-
cji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie 
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej 
bazy danych, 36 bankowość internetowa, dokonywanie 
transakcji finansowych, elektroniczne przetwarzanie płat-
ności, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej, elektroniczny transfer 
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, 
handel walutami i wymiana walut, handel walutami online 
w czasie rzeczywistym, komputerowe usługi informacyjne 
dotyczące zarządzania finansami, obsługa płatności, oso-
biste usługi finansowe, pośrednictwo w usługach finanso-
wych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie 
płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu 
przedpłaconych kart, skomputeryzowane usługi bankowe, 
skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane 
usługi dotyczące danych finansowych, świadczenie usług 
finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer elektronicz-
ny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finanso-
wych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finan-
sowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą 
telefonu, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi 
w zakresie płatności zdalnych, usługi finansowe świadczone 
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi finansowe związane z pobiera-
niem opłat drogowych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące 
kredytów, zautomatyzowane usługi płatnicze, zarządzanie 
finansami, obsługa w zakresie pobierania opłat za przejazd 
drogami i autostradami, obsługa systemu opłat drogowych, 
usługi pobierania opłat za dostęp do obszarów miejskich 
i parkingów, 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, instalacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów informatycznych, projektowanie 
systemów informatycznych dotyczących zarządzania, pro-
jektowanie systemów informatycznych związanych z finan-
sami, rozwój i projektowanie systemów opłat drogowych, 
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicz-
nego, opracowywanie, wdrożenie instalacja i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego w zakresie systemów 
informatycznych związanych z finansami, opracowywanie, 
instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego 
dotyczącego obsługi transakcji finansowych, usługi pro-
jektowania oprogramowania komputerowego, utrzymanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 512571 (220) 2020 04 17
(731) HOANG THE DIEM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DZIĘKUJEMY BARDZO JESTEŚMY Z WAMI 
WIETNAMCZYCY W POLSCE VIETNAM 
#VNJestesmyzWami

(531) 02.09.01, 19.13.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 02.09.15
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 30 dania gotowe i wy-
trawne przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.

(210) 512821 (220) 2020 04 24
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amino PRO

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, chemiczne 
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, chemicz-
ne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 pestycy-
dy.

(210) 512826 (220) 2020 04 23
(731) AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 19.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 512827 (220) 2020 04 23
(731) MARKUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży ekspresów do kawy, 41 organizacja i przeprowa-
dzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadza-
nie imprez rozrywkowych, 43 usługi dostawy kawy do biur.

(210) 512830 (220) 2020 04 23
(731) GULLA TOMASZ KANCELARIA ADWOKACKA DR 

TOMASZ GULLA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) DEFBRAND
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, za-
rządzanie procesami biznesowymi, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, admini-
strowanie dotyczące marketingu, analizy w zakresie reklamy, 
marketing cyfrowy, marketing finansowy, marketing interne-
towy, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, projektowanie logo reklamowych, reklama 
i marketing, rozwijanie koncepcji reklamowych, usługi w za-
kresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia 
marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakre-
sie oceny marki, testowanie marki, usługi w zakresie wyceny 
marki, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, 45 usługi wsparcia prawnego, 
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], monitorowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], usługi w zakresie do-
radztwa prawnego, usługi związane z przeniesieniem tytułu 
własności [usługi prawne], usługi w zakresie alternatywne-
go rozstrzygania sporów [usługi prawne], licencjonowanie 
zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], licencjonowanie baz 
danych [usługi prawne], licencjonowanie praw autorskich 
[usługi prawne], usługi informacji prawnej, usługi rejestracyj-
ne (prawne), badania w zakresie własności intelektualnej, ba-
dania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji 
prawnych, doradztwo dotyczące licencjonowania własności 
intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności inte-
lektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak 
towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, 
doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, do-
radztwo prawne związane z prawami własności intelektual-
nej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo 
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo 
w zakresie patentów, doradztwo związane z ochroną paten-
tową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, 
doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo 
związane z ochroną oznaczeń geograficznych, doradztwo 
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związane z rejestracją nazw domen, doradztwo związane 
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autor-
skimi, dostarczanie informacji prawnych, fachowe usługi do-
radcze dotyczące praw własności intelektualnej, egzekwo-
wanie praw do znaków towarowych, egzekwowanie praw 
do własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, 
mediacja (usługi prawne), ochrona własności intelektualnej, 
ochrona praw autorskich, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonal-
ne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, składa-
nie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz 
prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług praw-
nych, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, usługi 
monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania 
znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, usłu-
gi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi 
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, zarządza-
nie prawami autorskimi, zarządzanie własnością intelektual-
ną, zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 512834 (220) 2020 04 24
(731) PIĄTEK ARKADIUSZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPERWAKE

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 25 odzież.

(210) 512835 (220) 2020 04 24
(731) PRZEWŁOCKI BOGDAN FLESCH HANDEL HURTOWY. 

USŁUGI TRANSPORTOWE., Rusiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mazowszanka

(531) 02.03.04, 02.03.08, 19.09.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda [napoje], woda 
gazowana, woda niegazowana, woda mineralna [napoje], 
woda sodowa, woda stołowa, wody smakowe, napoje owo-
cowe, soki.

(210) 512840 (220) 2020 04 26
(731) BOGUCKI MARCIN POLANDYOU ADVENTURE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKWASZENI

(531) 19.07.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 soki, koktajle owocowe, bezalkoholowe, bez-
alkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, koncentraty soków owocowych, 
mieszane soki owocowe, napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje 
na bazie soku z imbiru, napoje owocowe, napoje na bazie 
soku z winogron, napoje owocowe i soki owocowe, napo-
je owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentra-
tu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, gazowane soki 
owocowe, napoje na bazie owoców, napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym.

(210) 512891 (220) 2020 04 28
(731) DELUXE EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAJKOWE LASY
(510), (511) 31 rośliny żywe.

(210) 512894 (220) 2020 04 27
(731) CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA 

PRACY ESPEFA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ASCOFER
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne.

(210) 512913 (220) 2020 04 28
(731) MEGAMARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Chmielów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mega-M

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wyposażenie sklepów jak sejfy, kasetki ka-
sjerskie, boksy kasowe, bramki antykradzieżowe, drabiny 
magazynowe metalowe, drabiny jezdne, koszyki zakupo-
we metalowe, 7 elektryczne urządzenia rozdrabniające 
do użytku kuchennego, elektryczne wyciskarki do soków, 
młynki do kawy, miksery, elektryczne maszynki do mięsa, 
krajalnice do chleba, sera, mięsa wędlin, piły do mięsa i ko-
ści, skraplacze powietrzne, 9 urządzenia i przyrządy do wa-
żenia, wagi kalkulacyjne, wagi etykietujące, wagi platformo-
we, wagi sklepowe, 11 kuchenny sprzęt elektryczny, grille, 
gofrownice, frytkownice, elektryczne zaparzacze kawy, 
ekspresy do kawy, kuchnie elektryczne :elektryczne opieka-
cze, rożna, garnki termiczne, elektryczne, elektryczne płyty 
kuchenne, chłodziarki, elektryczne, sokowniki elektryczne, 
maszyny do wytwarzania lodów-łuskarki do lodów, zmięk-
czacze do wody, miksery elektryczne, piece do pieczenia, 
piekarniki, piece do prażenia, piece konwekcyjno-parowe, 
lady chłodnicze, pojemniki chłodnicze, szafy chłodnicze, 
schładzarki, witryny chłodnicze i zamrażalnicze, regały 
chłodnicze, aparatura i instalacje chłodnicze, parowniki, 
skraplacze, sprężarki, klimatyzatory powietrzne, steryliza-
tory UV, kurtyny powietrzne, agregaty chłodnicze, bojle-
ry na wodę, drzwi chłodnicze, 12 wózki na zakupy, wózki 
transportowe, wózki widłowe, wózki elektryczne, wózki 
ręczne, wózki podnośnikowe, 20 stoły gastronomiczne, 
stoły masarskie, stoły gastronomiczne z szafkami, stoły gar-
mażeryjne z ogranicznikami, stoły chłodnicze, stoły zamra-
żalnicze, maty na stół, szafy gastronomiczne, szafy ścienne, 
szafy wnękowe, szafki ścienne, półki ścienne gastronomicz-
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ne, półki gastronomiczne i regały, stojaki gastronomiczne 
i stojaki do sosów do sosów, wózki gastronomiczne, wózki 
barowe, wózki kelnerskie, wózki regały mobilne, pojemni-
ki do pakowania z tworzyw, szafy mroźnicze, zamrażarki 
sklepowe szafy chłodnicze, lady chłodnicze, witryny chłod-
nicze cukiernicze, regały magazynowe paletowe, regały 
wysokiego składowania w tym ramy, słupy, trawersy, mo-
bilracki, gitterboxy, półki siatkowe, kraty, osłony regało-
we, regały półkowe, regały sklepowe, regały piekarnicze, 
regały warzywnicze i alkoholowe, regały sklepowe w tym 
półki, ograniczniki, zawieszki, haki, wsporniki, szafki bhp, 
21 garnki, garnki kuchenne, zamknięcia garnków, pokrywki 
do garnków, garnki nieelektryczne, podkładki do garnków, 
pojemniki kuchenne, klocki masarskie, koziołki pod noże 
na stół, zlewy kuchenne, zlewy gastronomiczne, tace ga-
stronomiczne, tace ekspozycyjne, dozowniki papieru, do-
zowniki ręczników papierowych i mydła, koszyki zakupo-
we, 35 usługi sprzedaży urządzeń, narzędzi i przedmiotów 
do gastronomi.

(210) 512944 (220) 2020 04 28
(731) GÓRZ MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO - USŁUGOWE BALSER, Wróblówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALSER

(531) 08.03.08, 08.03.12, 09.07.01, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.02, 
27.05.17, 27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.

(210) 512945 (220) 2020 04 28
(731) GÓRZ MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO - USŁUGOWE BALSER, Wróblówka
(540) (znak słowny)
(540) Chcesz dobrego sera? Kupuj u Balsera!
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.

(210) 512949 (220) 2020 04 28
(731) ZAWADKA MARCIN SYNERGON, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maja

(531) 01.15.01, 08.01.25, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje 
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, owoce( 
bezalkoholowe napoje z soków), owocowe nektary. bezal-
koholowe, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], 
syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda 
gazowana [preparaty do produkcji], woda mineralna [napoje].

(210) 512954 (220) 2020 04 28
(731) KACZMAREK ADRIAN, Śrem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PORNO

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież, 32 napoje bezalkoholowe.

(210) 512955 (220) 2020 04 29
(731) SENSUS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensus Care

(531) 24.13.01, 25.07.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i dosko-
nalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii 
samochodowej, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwa-
rzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związa-
ne z ochroną natury i środowiskiem, kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, kursy samoświadomości 
[szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie programów szkolenia dla mło-
dzieży związanych z przemysłem narzędziowym, organizo-
wanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie pro-
gramów szkolenia młodzieży związanych z branżą budow-
laną, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów 
[szkolenia] dotyczących konserwacji silników, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników, usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka 
i sport, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
tłumaczenia, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości,usługi naukowe i technologiczne, usługi 
projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, 44 usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, 
higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 512956 (220) 2020 04 28
(731) SZELĄGOWSKA KATARZYNA, Nieporęt
(540) (znak słowny)
(540) LASH ME
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], czasopisma branżo-
we, kalendarze, kalendarze drukowane, 41 konferencje (orga-
nizowanie i prowadzenie -), nauczanie i szkolenia, szkolenia 
edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia w dziedzinie 
biznesu, przekazywanie know-how [szkolenia], prowadze-
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nie warsztatów [szkolenia], szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], warsztaty w celach edukacyjnych, 
warsztaty w celach szkoleniowych, organizowanie konfe-
rencji, organizowanie wykładów, organizowanie konferencji 
edukacyjnych, kongresy (organizowanie i prowadzenie -), 
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie se-
minariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów 
dotyczących edukacji, organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie seminariów w celach eduka-
cyjnych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, 
organizowanie konferencji związanych z rozrywką, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, 
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem konferencji, publikowa-
nie, publikowanie czasopism, publikowanie elektroniczne, 
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie tekstów, 
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie materia-
łów drukowanych, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie książek, czasopism, publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, publikowanie czasopism inter-
netowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w Internecie, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, rozrywka on-line, udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, udostępnianie rozrywki wideo za po-
mocą strony internetowej, publikacja kalendarzy, 44 salony 
piękności, usługi salonów piękności, świadczenie usług przez 
salony piękności, udzielanie informacji związanych z usługa-
mi salonów piękności, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody 
dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody.

(210) 512957 (220) 2020 04 28
(731) SZYMANIEC JUSTYNA, Jankówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABC PRZYCZEPY

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 przyczepy.

(210) 512960 (220) 2020 04 29
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kompan - PLUS

(531) 24.17.01, 24.13.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspoma-
gające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspo-
magające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy.

(210) 512967 (220) 2020 04 28
(731) GRUPA TENSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPATENSE

(531) 26.01.10, 26.03.23, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy, 
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, usługi mar-
ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
reklama, w szczególności reklama w wyszukiwarkach inter-
netowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyj-
nych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecz-
nościowych, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, 42 tworzenie stron internetowych, usłu-
gi informatyczne.

(210) 512976 (220) 2020 04 30
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLOSEUM

(531) 02.01.02, 02.01.08, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 9 nagrania wideo, nagrania wideo z filmami, 
książki elektroniczne do pobrania, książki audio, książki w for-
macie cyfrowym do pobierania z Internetu, nagrania wideo 
do pobrania, nagrania audio i wideo, nagrania wideo z muzy-
ką, do pobrania, 16 czasopisma branżowe, czasopisma o te-
matyce ogólnej, czasopisma [periodyki], książki, 35 reklama 
w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, reklama, reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem kompu-
terowej sieci komunikacyjnej, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama, w tym promo-
wanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą 
układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych 
z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama 
w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 38 usłu-
gi transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi 
w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem sieci cy-
frowych, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych 
za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, transmisja cyfrowych programów 
audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja 
interaktywnych telewizyjnych przewodników programo-
wych, usługi nadawania programów telewizyjnych, trans-
misja programów radiowych i telewizyjnych, 41 produkcja 
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edukacyjnych programów telewizyjnych, usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, usługi w zakresie instruktażu sportowego, 
usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi rozrywkowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe związane 
ze sportem, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, udostępnianie 
treści audio on-line nie do pobrania, udostępnianie wiado-
mości na temat zapasów poprzez światową sieć kompu-
terową, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą 
strony internetowej, udostępnianie zdjęć on-line nie do po-
brania, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, udostępnianie rozrywki za pośred-
nictwem podkastów, udostępnianie powieści graficznych 
on-line, nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line, 
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, pisanie i publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja czasopism, 
publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, pu-
blikacja i redagowanie książek, publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikacje 
multimedialne, publikowanie czasopism elektronicznych, 
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Inter-
necie, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, produkcja 
filmów w celach edukacyjnych, produkcja szkoleniowych 
filmów wideo, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja 
rozrywki na żywo, produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi rozrywko-
we w formie wideo.

(210) 512977 (220) 2020 04 30
(731) LACH EWA MAGDALENA EPRO, Władysławowo
(540) (znak słowny)
(540) LAB EMPIRE
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa składników 
i materiałów chemicznych do celów naukowych, sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa odczynników laboratoryjnych do ce-
lów naukowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczyn-
ników do badań do użytku przemysłowego, sprzedaż de-
taliczna lub hurtowa odczynników do badań medycznych, 
sprzedaż detaliczna lub hurtowa odczynników do badań 
weterynaryjnych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa sprzętu 
do badań naukowych i laboratoryjnych, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa urządzeń do badań naukowych i laboratoryj-
nych.

(210) 512987 (220) 2020 04 29
(731) PIASECKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- 

-USŁUGOWE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM Sapiehy

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, restauracjami, 36 wy-
najem nieruchomości.

(210) 512998 (220) 2020 04 30
(731) BARYŁA MACIEJ SYSTEM 2000, Katowice

(540) (znak słowny)
(540) Stacja Impreza
(510), (511) 41 didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, im-
prezy taneczne.

(210) 513001 (220) 2020 04 30
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) PARTY UP
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 513008 (220) 2020 04 27
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA ORANŻADA STRZELAJĄCA
(510), (511) 32 oranżada.

(210) 513012 (220) 2020 04 28
(731) FILOMENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) filomenum
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, analizy kosztów, analizy i badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, audyt 
finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, badania opinii publicznej, badania doty-
czące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, 
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia 
reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo biznesowe, doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradz-
two w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsię-
biorstw, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie 
wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do-
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, impresariat w działalności artystycz-
nej, indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, informacja o działalności gospodar-
czej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowa-
ny, marketing w ramach wydawania oprogramowania, ne-
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja 
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa-
rów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy-
słowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu 
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przedsiębiorstw, pomoc w organizowaniu działalności go-
spodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsię-
biorstw handlowych, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materia-
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji 
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie ze-
znań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, re-
jestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama 
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sta-
tystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, telemarketing, transkryp-
cja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamo-
wych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi 
aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi 
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi ko-
munikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usłu-
gi marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, 
usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakła-
dania przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii dzia-
łalności gospodarczej, usługi zarządzania biznesowego 
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi zarządzania biz-
nesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi po-
średnictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi przypo-
minania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public rela-
tions, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi 
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porówny-
wania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, 
usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania 
zeznań podatkowych, usługi związane z listami prezentów, 
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie 
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do co-workingu, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie 
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finan-

sowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie dłu-
gów, fundusze inwestycyjne wzajemne, handel walutami 
i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje 
finansowe, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan-
sów, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, makler-
stwo, notowania giełdowe, ocena finansowa kosztów roz-
woju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego 
i wydobywczego, organizowanie finansowania projektów 
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, po-
średnictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo, 
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki 
ratalne, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], 
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących 
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty człon-
kowskiej, usługi aktuarialne, usługi badań dotyczących finan-
sów, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finan-
sowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi likwidacji 
przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie ceł, wycena finansowa [ubezpieczenia, banko-
wość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wyceny fi-
nansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargo-
we, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem 
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie 
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób 
trzecich, zarządzanie nieruchomością, 41 doradztwo zawo-
dowe, edukacja religijna, egzaminy edukacyjne dla użytkow-
ników pilotażu, dronów, informacja o edukacji, informacja 
o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształce-
nie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespon-
dencyjne, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nauka 
judo, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja szkoleń, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi-
zacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
zawodów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, przekazy-
wanie know-how [szkolenia], publikowanie książek, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany eduka-
cyjne, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla 
osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizycz-
ne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczo-
ne przez galerie sztuki, usługi przekwalifikowania zawodo-
wego, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządza-
niem działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe zapew-
niane przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 analizy 
systemów komputerowych, audyt energetyczny, badania 
dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania nauko-
we, badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk 
żywiołowych, badania naukowe i technologiczne związane 
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z mapowaniem patentów, badania techniczne, badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura oblicze-
niowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo eksperckie 
dotyczące technologii, doradztwo naukowe, doradztwo 
technologiczne, profesjonalne doradztwo dotyczące tech-
nologii, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradz-
two w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompu-
terowego, doradztwo w zakresie projektowania stron inter-
netowych, dostarczanie informacji o technologii komputero-
wej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instala-
cja oprogramowania komputerowego, konserwacja opro-
gramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fi-
zyczna, medyczne badania naukowe, monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoro-
wanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, 
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, 
platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów kom-
puterowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, 
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projek-
towanie opakowań, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, 
projektowanie urbanistyczne, projektowanie wizytówek, 
przechowywanie danych elektronicznych, stylizacja [wzor-
nictwo przemysłowe], testowanie materiałów, tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapa-
sowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostęp-
nienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii te-
lekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usłu-
gi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowa-
nia danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, usłu-
gi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie przemysłu nafto-
wego, gazowego i wydobywczego, wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, 
wzornictwo przemysłowe, 45 badania prawne, badanie 
przeszłości osób, doradztwo duchowe, doradztwo prawne, 
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia 
przetargowe, doradztwo prawne związane z mapowaniem 
patentów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizyczne-
go, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, kontrola 
fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogra-
mowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie 
własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
ochrona osobista, organizowanie ceremonii religijnych, orga-
nizowanie spotkań politycznych, organizowanie zgroma-

dzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, po-
szukiwania genealogiczne, pomoc prawna przy tworzeniu 
umów poszukiwanie osób zaginionych, prawne administro-
wanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi praw-
ne], usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie skra-
dzionych przedmiotów, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji [usługi prawne] 
w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, 
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbi-
trażowe, usługi detektywistyczne, usługi dozorcze [concier-
ge], usługi monitorowania prawnego, usługi prawne związa-
ne z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi w za-
kresie ochrony, usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, wynajem nazw domen internetowych, 
zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 513013 (220) 2020 04 29
(731) AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZUGERNORM
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze 
oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, 
płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoran-
ty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, 
olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], 
spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji cia-
ła, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki my-
dła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, 
mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła 
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione 
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, 
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie 
do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, 
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło 
pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użyt-
ku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie do kąpieli 
stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi złuszczające 
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia rąk, 
środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki 
do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele 
do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe 
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dez-
odoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobiste-
go, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiran-
ty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam 
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemow-
ląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, bal-
samy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy 
do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy 
do stóp nielecznicze, balsamy do ust, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy 
po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzają-
ce do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki na-
wilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznok-
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ci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem do rak, 
krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczko-
wy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użyt-
ku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny 
do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki 
do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy 
ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, od-
żywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, 
olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki 
ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do styli-
zacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, pre-
paraty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji bro-
dy, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty 
do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, pre-
paraty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające 
i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szam-
pon do włosów, suche szampony, szampony, szampony 
do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony 
do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla męż-
czyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, 
pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielę-
gnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do wło-
sów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające roz-
czesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
sów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, 
żele do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania 
włosów, wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsa-
my do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kre-
my nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed 
goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po go-
leniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu 
do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, prepa-
raty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki ete-
ryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej koko-
sowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, denty-
styczne płyny do płukania ust pozbawione substancji me-
dycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 
5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napo-
je dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające 
laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla 
niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik po-
karmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, 
cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medyczne-
go, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-

nych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mi-
neralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, 
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, krople witaminowe, L-kar-
nityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mie-
szane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące su-
plementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety o smaku owocowym, mięta do celów farma-
ceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, 
multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje 
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, na-
poje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami 
do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nekta-
ry owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy die-
ty, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów 
medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, prepara-
ty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty 
do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwita-
minowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierają-
ce witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty 
zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty die-
tetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów 
medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, słodziki 
sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające 
suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwu-
tleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku diete-
tycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do ce-
lów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suple-
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety skła-
dające się z witamin, suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, suplementy diety składające się głów-
nie z magnezu, suplementy diety składające się głównie 
z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
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glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosno-
wy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witamino-
we, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kro-
plach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i prepa-
raty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witamino-
we w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki diete-
tyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny 
do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze 
suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty 
do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele na-
wilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybak-
teryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, an-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakte-
ryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, na-
sączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty 
sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe pły-
ny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakterio-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, 
środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia 
rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakte-
riobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twa-
rzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, 
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy 
diety z cynkiem.

(210) 513014 (220) 2020 04 29
(731) AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SZUGEROFF
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze 
oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, 
płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoran-
ty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, 
olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], 
spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji cia-
ła, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki my-
dła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, 
mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła 
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione 
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, 

mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie 
do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, 
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło 
pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użyt-
ku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie do kąpieli 
stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi złuszczające 
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia rąk, 
środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki 
do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele 
do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe 
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dez-
odoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobiste-
go, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiran-
ty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam 
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemow-
ląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, bal-
samy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy 
do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy 
do stóp nielecznicze, balsamy do ust, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy 
po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzają-
ce do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki na-
wilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznok-
ci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem do rak, 
krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczko-
wy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użyt-
ku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny 
do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki 
do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy 
ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, od-
żywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, 
olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki 
ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do styli-
zacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, pre-
paraty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji bro-
dy, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty 
do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, pre-
paraty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające 
i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szam-
pon do włosów, suche szampony, szampony, szampony 
do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony 
do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla męż-
czyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, 
pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielę-
gnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do wło-
sów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające roz-
czesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
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sów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, 
żele do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania 
włosów, wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsa-
my do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kre-
my nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed 
goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po go-
leniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu 
do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, prepa-
raty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki ete-
ryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej koko-
sowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, denty-
styczne płyny do płukania ust pozbawione substancji me-
dycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 
5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napo-
je dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające 
laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla 
niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik po-
karmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, 
cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medyczne-
go, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mi-
neralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, 
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, krople witaminowe, L-kar-
nityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mie-
szane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące su-
plementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety o smaku owocowym, mięta do celów farma-
ceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, 
multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje 
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, na-
poje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami 
do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nekta-
ry owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy die-
ty, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów 
medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, prepara-
ty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty 
do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwita-
minowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe 

i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierają-
ce witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty 
zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty die-
tetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów 
medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, słodziki 
sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające 
suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwu-
tleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku diete-
tycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do ce-
lów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suple-
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety skła-
dające się z witamin, suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, suplementy diety składające się głów-
nie z magnezu, suplementy diety składające się głównie 
z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosno-
wy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witamino-
we, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kro-
plach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i prepa-
raty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witamino-
we w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki diete-
tyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny 
do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze 
suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty 
do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele na-
wilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybak-
teryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, an-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakte-
ryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, na-
sączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty 
sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe pły-
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ny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakterio-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, 
środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia 
rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakte-
riobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twa-
rzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, 
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy 
diety z cynkiem.

(210) 513015 (220) 2020 04 29
(731) AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AVETIN
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze 
oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, 
płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoran-
ty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, 
olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], 
spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji cia-
ła, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki my-
dła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, 
mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła 
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione 
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, 
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie 
do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, 
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło 
pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użyt-
ku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie do kąpieli 
stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi złuszczające 
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia rąk, 
środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki 
do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele 
do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe 
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dez-
odoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobiste-
go, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiran-
ty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam 
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemow-
ląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, bal-
samy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy 
do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy 
do stóp nielecznicze, balsamy do ust, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy 
po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzają-
ce do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki na-
wilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznok-
ci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem do rak, 
krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczko-
wy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użyt-

ku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny 
do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki 
do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy 
ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, od-
żywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, 
olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki 
ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do styli-
zacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, pre-
paraty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji bro-
dy, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty 
do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, pre-
paraty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające 
i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szam-
pon do włosów, suche szampony, szampony, szampony 
do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony 
do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla męż-
czyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, 
pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielę-
gnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do wło-
sów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające roz-
czesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
sów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, 
żele do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania 
włosów, wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsa-
my do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kre-
my nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed 
goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po go-
leniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu 
do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, prepa-
raty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki ete-
ryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej koko-
sowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, denty-
styczne płyny do płukania ust pozbawione substancji me-
dycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 
5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napo-
je dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające 
laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla 
niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik po-
karmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, 
cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medyczne-
go, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mi-
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neralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, 
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, krople witaminowe, L-kar-
nityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mie-
szane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące su-
plementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety o smaku owocowym, mięta do celów farma-
ceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, 
multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje 
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, na-
poje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami 
do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nekta-
ry owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy die-
ty, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów 
medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, prepara-
ty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty 
do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwita-
minowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierają-
ce witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty 
zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty die-
tetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów 
medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, słodziki 
sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające 
suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwu-
tleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku diete-
tycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do ce-
lów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suple-
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety skła-
dające się z witamin, suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, suplementy diety składające się głów-
nie z magnezu, suplementy diety składające się głównie 
z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosno-
wy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy 

diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witamino-
we, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kro-
plach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i prepa-
raty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witamino-
we w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki diete-
tyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny 
do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze 
suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty 
do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele na-
wilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybak-
teryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, an-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakte-
ryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, na-
sączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty 
sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe pły-
ny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakterio-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, 
środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia 
rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakte-
riobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twa-
rzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, 
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy 
diety z cynkiem.

(210) 513016 (220) 2020 04 29
(731) AVETPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNAVET
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze 
oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, 
płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoran-
ty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, 
olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], 
spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji cia-
ła, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki my-
dła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, 
mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła 
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione 
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie, 
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie 
do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci 
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry, 
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło 
pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użyt-
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ku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie do kąpieli 
stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi złuszczające 
do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty do mycia rąk, 
środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki 
do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele 
do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe 
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, pre-
paraty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dez-
odoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobiste-
go, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiran-
ty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam 
do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemow-
ląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, bal-
samy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy 
do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy 
do stóp nielecznicze, balsamy do ust, balsamy, inne niż 
do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy 
po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], 
emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje 
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzają-
ce do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy 
na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki na-
wilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznok-
ci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, kosmetyki w postaci płynów, krem do rak, 
krem do twarzy, krem pod oczy, krem przeciwzmarszczko-
wy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy chro-
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użyt-
ku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów 
kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny 
do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki 
do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy 
ochronne do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do włosów, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze 
szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, od-
żywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, 
olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki 
ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z od-
żywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do styli-
zacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, preparaty do mycia włosów, prepa-
raty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, pre-
paraty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji bro-
dy, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty 
do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, pre-
paraty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające 
i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, produkty do ochrony farbowanych włosów, szam-
pon do włosów, suche szampony, szampony, szampony 
do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony 
do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla męż-
czyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, 
pudry do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielę-
gnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do wło-
sów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające roz-
czesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku ko-
smetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
sów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów, 
żele do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania 
włosów, wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, 
szampony z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsa-
my do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kre-

my nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed 
goleniem, olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po go-
leniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu 
do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, prepa-
raty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki ete-
ryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej koko-
sowy do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, denty-
styczne płyny do płukania ust pozbawione substancji me-
dycznych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 
5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napo-
je dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające 
laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla 
niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik po-
karmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, 
cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki 
do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do ce-
lów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medyczne-
go, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do ce-
lów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne 
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napo-
jów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki 
odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mi-
neralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności 
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych, 
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przysto-
sowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przy-
stosowane do celów medycznych, krople witaminowe, L-kar-
nityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mie-
szane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące su-
plementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suple-
mentami diety o smaku owocowym, mięta do celów farma-
ceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, 
multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje 
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, na-
poje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami 
do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, 
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nekta-
ry owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów me-
dycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy die-
ty, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów 
medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku, prepara-
ty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty 
do początkowego żywienia niemowląt, preparaty multiwita-
minowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierają-
ce witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, preparaty 
zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty die-
tetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów 
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medycznych, proszki jako zamienniki posiłków, słodziki 
sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające 
suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwu-
tleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku diete-
tycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy die-
tetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do ce-
lów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suple-
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy 
diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety skła-
dające się z witamin, suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, suplementy diety składające się głów-
nie z magnezu, suplementy diety składające się głównie 
z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
diety w płynie, suplementy diety zawierające olej lniany, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
węgiel aktywny, suplementy diety zawierające pyłek sosno-
wy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy 
diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki witamino-
we, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kro-
plach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i prepa-
raty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do ce-
lów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy 
żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witamino-
we w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierają-
ce preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, 
suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suple-
menty odżywcze składające się głównie z żelaza, suplemen-
ty prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki diete-
tyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny 
do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze 
suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty 
do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów 
medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele na-
wilżające do użytku osobistego, alkohol leczniczy, antybak-
teryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, an-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne 
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakte-
ryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, na-
sączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, prepara-
ty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji 
rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty 
sterylizujące do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe pły-
ny do mycia twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakterio-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye 
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, 
środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia 

rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakte-
riobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twa-
rzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, 
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy 
diety z cynkiem.

(210) 513045 (220) 2020 05 05
(731) 5SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 materiał skórzany, skóra na buty, skóra kozia 
inna niż do czyszczenia, skóra kozia, skóra i imitacja skóry, 
skóra garbowana, skóra bydlęca, skóra nieobrobiona lub 
półobrobiona, skóra wtórna, skóry bydlęce, skóry zwierzę-
ce, skórzane aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty, 
aktówki, aktówki [wyroby ze skóry], aktówki [wyroby skórza-
ne], aktówki wykonane ze skóry, aktówki wykonane z imi-
tacji skóry, aktówki, teczki, aktówki na dokumenty, aktówki, 
dyplomatki, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaż 
na kółkach, bagaże podróżne, duże, lekkie torby sportowe 
do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztyw-
nej skóry, dyplomatki, etui do kart kredytowych, etui, futerały 
na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, 
etui na karty kredytowe, etui na karty kredytowe (portfele), 
etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kre-
dytowe z imitacji skóry, etui na karty [wyroby skórzane], etui 
na karty [portfele], etui na klucze, etui na prawo jazdy, etui 
na klucze z imitacji skóry, etui na klucze wykonane ze skóry, 
etui na wizytówki w postaci portfeli, etui na wizytówki, etui 
z imitacji skóry, futerały przenośne na dokumenty, futerały 
w postaci etui na klucze, kopertówki, kopertówki [małe to-
rebki], kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosme-
tyczki (bez wyposażenia), kosmetyczki (niewyposażone), 
kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], kosmetyczki 
sprzedawane bez zawartości, kuferki kosmetyczne, kufer-
ki na kosmetyki [puste], kuferki na kosmetyki sprzedawane 
bez wyposażenia, kuferki na przybory do makijażu sprze-
dawane bez wyposażenia, kuferki na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry i tor-
by podróżne, kufry i walizki, kufry podróżne, małe damskie 
torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki, małe 
torby dla mężczyzn, małe walizki, małe torebki kopertówki, 
metalowe etykiety na bagaż, metalowe okucia do torebek, 
niewielkie torby podróżne, paski do torebek na ramię, ple-
caki, plecaki [małe], plecaki turystyczne, plecaki sportowe, 
plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, podręczne torby 
do samolotu, podróżne (kufry -), podróżne (torby -), podróż-
ne torby na garderobę wykonane ze skóry, podróżne torby 
na ubranie, portfele z przegródkami na karty, portfele wraz 
z etui na karty, portfele skórzane, portfele na nadgarstek, 
portfele na karty, portfele do przypinania na pasku, portfele, 
pokrowce [worki] na sprzęt, pokrowce na klucze, pokrowce 
na bagaż, pokrowce do garniturów, pojemniki na wizytówki, 
portmonetki, portmonetki do noszenia na nadgarstku, port-
monetki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, portmonet-
ki (wyroby ze skóry), skórzane etui na karty kredytowe, skó-
rzane portfele na karty kredytowe, skórzane torby na zakupy, 
skórzane torebki, skórzane walizki podróżne, sportowe torby, 
stylowe torebki, szkolne (torby -), szkolne (tornistry -), teczki, 
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teczki i aktówki, teczki na dokumenty, teczki na dokumenty 
[aktówki], teczki ze skóry, teki, dyplomatki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby do pracy, torby i portfele skórzane, 
torby na buty, torby na garnitur, torby na garnitury, koszule 
i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, tor-
by na książki, torby na obuwie, torby na odzież sportową, tor-
by na pas i na biodra [nerki], torby na ramię, torby na piesze 
wycieczki, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, 
torby na zakupy, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby 
plażowe, torby pamiątkowe, torby płócienne, torby podręcz-
ne do samolotu, torby podręczne na odzież sportową, torby 
podróżne, torby podróżne na buty, torby podróżne o małej 
objętości, torby podróżne [podręczne], torby podróżne wy-
konane ze skóry, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, 
torby podróżne wykonane z tworzyw sztucznych, torby 
podróżne [wyroby skórzane], torby [pokrowce] na ubrania 
do podróży, torby przenośne, torby sportowe, torby szkolne 
na książki, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby tury-
styczne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, tor-
by w kształcie walca, torby wodoodporne, torby wykonane 
ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby zakupowe, 
torby ze sznurka na zakupy, torebki, torebki damskie, torby 
ze sztucznego futra, torebki do noszenia przy pasku, torebki 
do przewieszania przez ramię, torebki do ręki, torebki-kuferki 
[boston bag], torebki męskie, torebki na biodra [nerki], to-
rebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki-paski, 
torebki - paski na biodra, torebki, portmonetki i portfele, to-
rebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji 
skóry, torebki wykonane ze skóry, tornistry szkolne, uchwyty 
do toreb, uniwersalne torby gimnastyczne, uniwersalne tor-
by sportowe, walizki, walizeczki, walizki biznesowe, walizki 
na dokumenty, walizki na kółkach, walizki na pobyt jedno-
dniowy, walizki podróżne, walizki podróżne [podręczne], 
walizki skórzane, walizki z kółkami, walizki z napędem elek-
trycznym, walizki z wbudowanymi półkami, walizy, zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], zestawy podróżne, zawieszki, 
etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], zawieszki, etykiety ba-
gażowe, worki ze sznurkiem, worki, sakiewki, worki podróż-
ne, worki marynarskie na podróż, worki marynarskie.

(210) 513049 (220) 2020 04 28
(731) GRUPA DREWHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) DREWHOME
(510), (511) 19 altany [konstrukcje niemetalowe], altanki 
[konstrukcje nie z metalu], balustrady (nie z metalu), belki 
budowlane (niemetalowe -), belki drewniane, belki (niemeta-
lowe -) do celów budowlanych, budki ogrodowe z drewna, 
budowlane (drewno -), budowlane (konstrukcje -) niemetalo-
we, budowle drewniane, części budowlane (niemetalowe -), 
części modułowe (niemetalowe -) do budowania budynków 
prefabrykowanych, budowle przenośne niemetalowe, dom-
ki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, domy 
modułowe, niemetalowe, domy prefabrykowane (niemeta-
lowe -), domy z bali sprzedawane w formie zestawów, domy 
z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], domy 
z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane półfa-
brykaty tarte, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, 
drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], elemen-
ty budowlane prefabrykowane (niemetalowe -), elementy 
fasad z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcji 
z drewna, elementy konstrukcyjne fasad z materiałów nie-
metalowych, fasady (niemetalowe -), garaże prefabrykowa-
ne, nie z metalu, konstrukcje wykonane z materiałów nieme-

talowych, konstrukcje samonośne (niemetalowe -), konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, materiały 
budowlane z drewna, modułowe domy z bali, niemetalowe 
budynki prefabrykowane, niemetalowe części konstrukcyjne 
do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, 
niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, nieme-
talowe wiaty do przechowywania, ogrodzenia niemetalowe, 
platformy prefabrykowane, niemetalowe, prefabrykowane 
domy z bali, prefabrykowane elementy budowlane (nieme-
talowe -), prefabrykowane kolumny architektoniczne, nie-
metalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, prefa-
brykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu 
na miejscu, prefabrykowane, niemetalowe budki do prze-
chowywania, prefabrykowane, niemetalowe baraki do prze-
chowywania, prefabrykowane ściany niemetalowe, prefa-
brykowane szklarnie, niemetalowe, prefabrykowane stajnie, 
niemetalowe, przegrody działowe [konstrukcje], nie z me-
talu, przenośne budynki niemetalowe z wyposażeniem 
kuchennym, przenośne budynki niemetalowe wyposażone 
w toaletę, ramy (niemetalowe -) do frontów sklepowych, 
ramy (niemetalowe -) do przedsionków, ścianki działowe nie-
metalowe, segmentowe konstrukcje (niemetalowe -), stajnie 
[konstrukcje], niemetalowe dla koni, stajnie modułowe, nie-
metalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe, szklarnie prze-
nośne niemetalowe, wyroby stolarskie z drewna do wyko-
rzystania w budynkach, 37 budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa 
części budynków, budowa domów na zamówienie, budowa 
fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów wypo-
czynkowych, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
budowa saun, budowa schodów z drewna, budowa ścian, 
budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścianek 
działowych, budowa stropów, budowa [wznoszenie i szkle-
nie] budynków ogrodowych, budowanie domów, budowa-
nie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komer-
cyjne, budownictwo mieszkaniowe, ciesielstwo, dekarstwo 
(usługi -), doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
i budynków, instalacja izolacji termicznej w budynkach, in-
stalacja materiałów izolacyjnych, instalacja prefabrykowa-
nych elementów budowlanych, instalowanie okien, izolowa-
nie dachów, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolo-
wanie budynków gotowych, izolowanie budynków, izolacja 
termiczna budynków, izolacja ścian zewnętrznych, izolacja 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, kon-
strukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków, kon-
struowanie budynków mieszkalnych i handlowych, malowa-
nie budynków, malowanie domów, malowanie powierzchni 
budynków, montaż belkowania dachu, montaż drzwi i okien, 
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż i napra-
wa instalacji grzewczych, montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, 
montaż podłóg drewnianych, murarstwo, prace konstrukcyj-
ne domów z prefabrykatów, remont nieruchomości, stawia-
nie domów z prefabrykatów, stolarstwo, tynkowanie, układa-
nie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budowlane, usługi budowlane w za-
kresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi dekarskie, usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi 
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doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budow-
lanego, usługi elektryków, usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, usługi instalacji dachów, usługi malarskie, 
usługi malowania domów, usługi w zakresie remontów bu-
dynków, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków pre-
fabrykowanych, wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na tere-
nie budowy, kompleksowe wykonawstwo robót budow-
lanych i instalacyjnych, budowa domów szkieletowych, 
budowa domów kanadyjskich, budowa domów z drewna, 
budowa i wykonawstwo domów pod klucz, wykonawstwo 
domów pasywnych (energooszczędnych), 40 wytwarzanie 
na zamówienie budynków prefabrykowanych, wytwarzanie 
na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyj-
nych, 42 projektowanie budynków, projektowanie wnętrz 
budynków, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi 
w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem budynków, projektowanie domów, 
sporządzanie planów,usługi w zakresie projektowania do-
mów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz do-
mowych.

(210) 513050 (220) 2020 04 28
(731) GRUPA DREWHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrewHome

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.12, 26.01.01
(510), (511) 19 altany [konstrukcje niemetalowe], altanki 
[konstrukcje nie z metalu], balustrady (nie z metalu), belki 
budowlane (niemetalowe -), belki drewniane, belki (niemeta-
lowe -) do celów budowlanych, budki ogrodowe z drewna, 
budowlane (drewno -), budowlane (konstrukcje -) niemetalo-
we, budowle drewniane, części budowlane (niemetalowe -), 
części modułowe (niemetalowe -) do budowania budynków 
prefabrykowanych, budowle przenośne niemetalowe, dom-
ki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, domy 
modułowe, niemetalowe, domy prefabrykowane (niemeta-
lowe -), domy z bali sprzedawane w formie zestawów, domy 
z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], domy 
z prefabrykatów [zestawy do montażu], drewniane półfa-
brykaty tarte, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, 
drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], elemen-
ty budowlane prefabrykowane (niemetalowe -), elementy 
fasad z materiałów niemetalowych, elementy konstrukcji 
z drewna, elementy konstrukcyjne fasad z materiałów nie-
metalowych, fasady (niemetalowe -), garaże prefabrykowa-
ne, nie z metalu, konstrukcje wykonane z materiałów nieme-
talowych, konstrukcje samonośne (niemetalowe -), konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, materiały 
budowlane z drewna, modułowe domy z bali, niemetalowe 
budynki prefabrykowane, niemetalowe części konstrukcyjne 

do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, 
niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, nieme-
talowe wiaty do przechowywania, ogrodzenia niemetalowe, 
platformy prefabrykowane, niemetalowe, prefabrykowane 
domy z bali, prefabrykowane elementy budowlane (nieme-
talowe -), prefabrykowane kolumny architektoniczne, nie-
metalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, prefa-
brykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu 
na miejscu, prefabrykowane, niemetalowe budki do prze-
chowywania, prefabrykowane, niemetalowe baraki do prze-
chowywania, prefabrykowane ściany niemetalowe, prefa-
brykowane szklarnie, niemetalowe, prefabrykowane stajnie, 
niemetalowe, przegrody działowe [konstrukcje], nie z me-
talu, przenośne budynki niemetalowe z wyposażeniem 
kuchennym, przenośne budynki niemetalowe wyposażone 
w toaletę, ramy (niemetalowe -) do frontów sklepowych, 
ramy (niemetalowe -) do przedsionków, ścianki działowe nie-
metalowe, segmentowe konstrukcje (niemetalowe -), stajnie 
[konstrukcje], niemetalowe dla koni, stajnie modułowe, nie-
metalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe, szklarnie prze-
nośne niemetalowe, wyroby stolarskie z drewna do wyko-
rzystania w budynkach, 37 budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budo-
wa budynków wielorodzinnych, budowa domów budowa 
części budynków, budowa domów na zamówienie, budowa 
fundamentów, budowa fundamentów budynków, budowa 
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów wypo-
czynkowych, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
budowa saun, budowa schodów z drewna, budowa ścian, 
budowa ścian działowych we wnętrzach, budowa ścianek 
działowych, budowa stropów, budowa [wznoszenie i szkle-
nie] budynków ogrodowych, budowanie domów, budowa-
nie nieruchomości, budownictwo, budownictwo komer-
cyjne, budownictwo mieszkaniowe, ciesielstwo, dekarstwo 
(usługi -), doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
i budynków, instalacja izolacji termicznej w budynkach, in-
stalacja materiałów izolacyjnych, instalacja prefabrykowa-
nych elementów budowlanych, instalowanie okien, izolowa-
nie dachów, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolo-
wanie budynków gotowych, izolowanie budynków, izolacja 
termiczna budynków, izolacja ścian zewnętrznych, izolacja 
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, kon-
strukcja budynków, konstrukcja i naprawa budynków, kon-
struowanie budynków mieszkalnych i handlowych, malowa-
nie budynków, malowanie domów, malowanie powierzchni 
budynków, montaż belkowania dachu, montaż drzwi i okien, 
montaż [instalacja] konstrukcji budynków, montaż i napra-
wa instalacji grzewczych, montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, montaż instalacji centralnego 
ogrzewania, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, 
montaż podłóg drewnianych, murarstwo, prace konstrukcyj-
ne domów z prefabrykatów, remont nieruchomości, stawia-
nie domów z prefabrykatów, stolarstwo, tynkowanie, układa-
nie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane 
i konstrukcyjne, usługi budowlane, usługi budowlane w za-
kresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, usługi dekarskie, usługi doradcze 
dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi 
doradcze w zakresie budowania, usługi doradztwa budow-
lanego, usługi elektryków, usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, usługi instalacji dachów, usługi malarskie, 
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usługi malowania domów, usługi w zakresie remontów bu-
dynków, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, wznoszenie 
budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków pre-
fabrykowanych, wznoszenie prefabrykowanych budynków 
i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na tere-
nie budowy, kompleksowe wykonawstwo robót budow-
lanych i instalacyjnych, budowa domów szkieletowych, 
budowa domów kanadyjskich, budowa domów z drewna, 
budowa i wykonawstwo domów pod klucz, wykonawstwo 
domów pasywnych (energooszczędnych), 40 wytwarzanie 
na zamówienie budynków prefabrykowanych, wytwarzanie 
na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyj-
nych, 42 projektowanie budynków, projektowanie wnętrz 
budynków, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi 
w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem budynków, projektowanie domów, 
sporządzanie planów domów, usługi w zakresie projektowa-
nia domów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
domowych.

(210) 513051 (220) 2020 04 28
(731) KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA FOCUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Toruń

(540) (znak słowny)
(540) Kancelaria Podatkowa FOCUS
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, 
zarządzanie rachunkami firm, doradztwo podatkowe, pla-
nowanie podatkowe, przygotowanie skomputeryzowanej 
rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie rachunko-
wości, przygotowywanie wymiaru podatku, rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczą-
cych kont, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, 
dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunko-
wych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, 
doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradz-
two w zakresie zwrotu podatku, usługi w zakresie księgo-
wości i rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, usługi rachunkowe 
w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, księ-
gowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie kosz-
tów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi księ-
gowe związane ze ściąganiem należności, doradztwo księ-
gowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi 
księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, audyt przedsiębiorstw, 
audyt finansowy, audyt działalności gospodarczej, audyt 
sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, do-
radztwo związane z audytem, usługi doradztwa biznesowe-
go, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo 
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw.

(210) 513056 (220) 2020 04 28
(731) NIEDZIELSKI ARTUR ROBERT ZŁOTA RYBKA, 

Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART DOG

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, karma dla 
psów, preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywie-
nie dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, arty-

kuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia 
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 
psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia 
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmie-
nia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurcza-
ka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do karmienia psów, jadalne przysmaki dla psów, 
karma dla zwierząt domowych zawierająca wołowinę, karma 
dla zwierząt domowych zawierająca wieprzowinę, karma dla 
zwierząt domowych zawierająca dziczyznę, karma dla zwie-
rząt domowych zawierająca jagnięcinę, karma dla zwierząt 
domowych zawierająca ryby, karma dla zwierząt domowych 
zawierająca drób, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa nastę-
pujących towarów: karma dla zwierząt domowych, karma 
dla psów, preparaty spożywcze dla psów, puszkowane poży-
wienie dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, ar-
tykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, 
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia 
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 
psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia 
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmie-
nia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurcza-
ka do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do karmienia psów, jadalne przysmaki dla psów, 
karma dla zwierząt domowych zawierająca wołowinę, karma 
dla zwierząt domowych zawierająca wie przewinę, karma dla 
zwierząt domowych zawierająca dziczyznę, karma dla zwie-
rząt domowych zawierająca jagnięcinę, karma dla zwierząt 
domowych zawierająca ryby, karma dla zwierząt domowych 
zawierająca drób.

(210) 513060 (220) 2020 05 02
(731) RODAK MARIUSZ MAGNUSCARPA, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASNE.ONLINE PORTAL KOREPETYCJI

(531) 20.07.01, 20.07.05, 26.11.22, 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe w zakresie obsługiwania kursów, 
korepetycji i szkoleń on-line, aplikacje do smartfonów, ta-
bletów i komputerów, publikacje elektroniczne do pobrania, 
oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicz-
nych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby 
trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramo-
wanie do potwierdzania tożsamości, oprogramowanie za-
bezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania płatno-
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich 
i przez osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, 
aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje 
mobilne zabezpieczające, oprogramowanie do personali-
zacji, wspierania kampanii reklamowych i marketingowych 
oraz zarządzania nimi, spersonalizowanych treści i łączności 
elektronicznej, analizy danych, w tym analizy i badań zacho-
wania użytkowników, oprogramowanie, oprogramowanie 
komputerowe. nagrania akustyczne i/lub wizualne, oprogra-
mowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy wyko-
rzystywane w związku z Internetem, 35 ogłoszenia drobne, 
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usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, obsługa rynków on-
-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu to-
warów i usług, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-li-
ne dla osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw handlowych i usługowych polegająca 
na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci 
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą ofe-
rować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, okre-
ślać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe 
i usługowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi 
w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, 
przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczą-
cych cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, 
udostępnianie możliwości dla dostawców usług za pomocą 
bazy danych do przeszukiwania online, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edu-
kacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub turystyki, obsługa targów 
on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany 
towarów, usług, reklama, działalność gospodarcza, skompu-
teryzowane zestawianie indeksów klientów i zestawianie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
udostępnianie danych i zestawień biznesowych, zarządzanie 
danymi i systematyzacja danych (biznesowych lub innych), 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi marketingo-
we za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingowe 
online, zarządzanie działalnością gospodarczą, administro-
wanie działalności gospodarczej, analiza danych, w tym ana-
liza i badania zachowania użytkowników, badania rynkowe, 
usługi reklamowe i marketingowe, subskrypcyjne i abonenc-
kie usługi doradztwa, informacyjne, konsultacyjne i w zakre-
sie zarządzania, składowanie danych i przetwarzanie danych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz 
komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie ser-
wisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsul-
tacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi informa-
cyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, 
kształcenie, rozrywka, nauczanie, nauczanie koresponden-
cyjne i nauczanie online, kształcenie praktyczne, dostarcza-
nie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem Interne-
tu, dostarczanie dostępu do usług edukacyjnych i rozrywko-
wych w systemie on-line, dostarczanie informacji o rozrywce 
i edukacji, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i ob-
razu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron 
www przez Internet, usługi wydawnicze, publikowanie on-
-line elektronicznych podręczników, materiałów naukowych, 
materiałów do korepetycji, książek i czasopism, publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie ksią-
żek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, 
udostępnianie ich w sieci internetowej, organizacja szkoleń, 
organizacja konferencji, sprawdziany edukacyjne, doradztwo 
zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi informacyjne doty-
czące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, 
rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi obozów wakacyjnych, 
usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, 42 usługi oprogramowania jako usłu-
gi (SaaS), usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie 
wyszukiwarki usług w ramach serwisu internetowego, two-
rzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycz-
nych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, 
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania 
szkoleń, kursów i korepetycji online, prowadzenie witryn in-

ternetowych kursów i szkoleń online, usługi komputerowe, 
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozryw-
kowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyj-
nych, rekreacyjnych lub kulturalnych ramach serwisu inter-
netowego, oprogramowanie jako usługa do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwie-
rzytelniania jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające 
jako usługa, usługi w zakresie projektowania stron interne-
towych, tworzenie i projektowanie indeksów na bazie stron 
internetowych zawierających informacje dla innych osób, 
tworzenie wykazów stron internetowych i źródeł informacji 
online, uaktualnianie i instalacja oprogramowania kompute-
rowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy 
technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów z oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting, 
zarządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób 
trzecich, instalacja i utrzymanie programów komputero-
wych, utrzymywanie stron internetowych, projektowanie 
i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, 
projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użyt-
kowych (API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie 
stron serwisów społecznościowych bazujących na Inter-
necie, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich 
informatycznych systemów marketingowych dostępnych 
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi 
klienta dostępnych przez Internet, dostarczanie stron www, 
usługi informacyjne ujęte w tej klasie.

(210) 513062 (220) 2020 05 04
(731) WAMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak słowny)
(540) WAMA GOLD
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, sztuczna biżuteria, biżu-
teria z metali, biżuteria z kamieni szlachetnych, diamenty, 
kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, obrączki, 
ozdoby [biżuteria], perły, stopy metali szlachetnych, sztabki 
metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, spinki 
do mankietów, szpilki i spinki do krawatów, 35 usługi sprze-
daży hurtowej w związku z biżuterią, usługi w zakresie zamó-
wień o-line, reklama.

(210) 513066 (220) 2020 05 05
(731) RULECKA-BELINA ANNA, Czeladź
(540) (znak słowny)
(540) Folkisz
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, dekoracje ścienne 3D wykonane 
z papieru, ozdoby ścienne z papieru, wycinanki papierowe, 
21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej 
klasie, ceramiczna zastawa stołowa, ceramika do użytku ku-
chennego, ceramiczne ozdoby, figurki wykonane z cerami-
ki, ozdoby ceramiczne, rzeźby ceramiczne, wazony, wazony 
na kwiaty, 24 bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, 
bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa, ob-
rusy, 26 sztuczne kwiaty z papieru, kompozycje z kwiatów 
sztucznych, wieńce z kwiatów sztucznych.

(210) 513073 (220) 2020 05 04
(731) BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BT CLEAN ROOM Engineering

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 czyste komory i instalacje sanitarne do czy-
stych komór, urządzenia i instalacje do ogrzewania, wytwa-
rzania pary, chłodzenia suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę i do celów sanitarnych, instalacje sanitarne HVAC, 
czyste komory, komory czyste - instalacje sanitarne dla czy-
stych komór, filtry do użytku przemysłowego i domowego, 
instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyza-
cji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdat-
niania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instala-
cje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje do ob-
róbki przemysłowej, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz 
armatura wodno-kanalizacyjna, odpylanie przemysłowe, 
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urzą-
dzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, susze-
nia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 
instalacje sanitarne HVAC, aparatura i instalacje chłodnicze, 
chłodnicze (aparatura i instalacje -), chłodzenie (instalacje), 
urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządze-
nia do oczyszczania gazu, urządzenia do obróbki chemicznej 
(urządzenia do -), ciecze (chłodnice do -) [instalacje], akceso-
ria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, dmuchawy [części instalacji do nawiewu], ogrzewanie 
parowe (odpowietrzniki nieautomatyczne do instalacji -), 
para (instalacje do wytwarzania -), podgrzewacze (instalacje 
-), powietrze (instalacje do filtrowania -), powietrze (instalacje 
klimatyzacyjne), rury [części instalacji sanitarnych], sanitarna 
(instalacje i aparatura -), suszenie (urządzenia i instalacje do 
-), wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych 
lub chłodniczych], woda (instalacje do dystrybucji -), woda 
(instalacje do uzdatniania -), woda (schładzanie -) [instalacje], 
woda gorąca (instalacje centralnego ogrzewania na -), zawo-
ry termostatyczne [części instalacji ogrzewniczych].

(210) 513076 (220) 2020 05 04
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) (znak słowny)
(540) Vigantoletten Max Active Flex
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i preparaty leczni-
cze, żywność i substancje dietetyczne przystosowane do ce-
lów medycznych, suplementy diety dla ludzi i niemowląt, 
plasterki i plastry lecznicze, witaminy i preparaty witamino-
we, mineralne suplementy diety do celów leczniczych, pro-
biotyczne preparaty zawierające bakterie do celów leczni-
czych.

(210) 513093 (220) 2020 04 30
(731) LELE CROSSMEDIA PRODUCTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sierakowice Lewe

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LELE

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 pisanie scenariuszy filmowych, przedstawia-
nie filmów, dystrybucja filmów, rozrywka filmowa, studia fil-
mowe, pokazy filmowe, pokazy filmów kinematograficznych, 
pokazy filmów kinowych, usługi studiów filmowych, obsłu-
ga studia filmowego, produkcja studiów filmowych, pro-
wadzenie festiwali filmowych, przygotowywanie napisów 
do filmów, udostępnianie informacji dotyczących filmów, 
udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, pokazy fil-
mów kinematograficznych i kinowych, usługi rozrywkowe 
w postaci filmów, prezentacja filmów w celach instruktażo-
wych, udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie 
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, 
prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, wynaj-
mowanie studiów filmowych, wypożyczanie projektorów 
i akcesoriów filmowych, montaż filmów, produkcja filmów, 
usługi produkcji filmów, produkcja filmów animowanych, 
produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów ki-
nematograficznych, produkcja filmów kinowych, reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, produkcja 
piosenek do filmów, produkcja muzycznych filmów wideo, 
produkcja filmów dla telewizji, produkcja przedstawień i fil-
mów, realizacja filmów w studiach, opracowywanie forma-
tów do filmów, produkcja graficznych fragmentów filmo-
wych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, usługi 
w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, doradz-
two w zakresie produkcji filmów i muzyki, usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów 
w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi 
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi w za-
kresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań 
wideo i filmów, usługi w zakresie animacji efektów specjal-
nych do filmów i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie 
realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych.

(210) 513097 (220) 2020 05 01
(731) KALIŚCIAK MARIAN ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH 

I KOMUNALNYCH DROMAR, Stanica
(540) (znak słowny)
(540) DROMAR
(510), (511) 37 odśnieżanie, usługi sprzątania, sprzątanie 
nieruchomości, sprzątanie terenów publicznych, sprząta-
nie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności 
publicznej, sprzątanie obiektów przed imprezami i po im-
prezach, udzielanie informacji związanych z usługami sprzą-
tania ulic, czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni 
podłóg, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, 
udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czysz-
czenia, usuwanie odpadów, prace konserwacyjne na auto-
stradach, naprawa i konserwacja dróg i chodników, usługi 
oczyszczania ulic, usługi zamiatania ulic, udzielanie informa-
cji związanych z usługami sprzątania ulic, usuwanie graffiti, 
konserwacja dróg, czyszczenie elewacji budynków, 39 zbiór 
odpadów, transport odpadów, składowanie odpadów, usu-
wanie odpadów, gromadzenie odpadów, zbieranie odpa-
dów przemysłowych, zbieranie płynnych odpadów, usługi 
wywozu odpadów, zbieranie odpadów komercyjnych, zbie-
ranie odpadów domowych, zbieranie kontenerów na odpa-
dy, transport odpadów na wysypiska, transport i przecho-
wywanie odpadów, wynajem pojemników do przechowy-
wania odpadów, wynajmowanie pojemników do transportu 
odpadów, zbieranie pojemników na materiały odpadowe, 
obsługa w zakresie gospodarowania odpadkami, zbiera-
nie śmieci, zabieranie śmieci, 44 usługi koszenia trawników, 
sadzenie roślin, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, 
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pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwia-
towych, projektowanie kompozycji kwiatowych, układanie 
darni, układanie kwiatów, niszczenie chwastów, informacja 
i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, usługi pielęgnacji 
roślin, układanie sztucznej darni, usługi doradcze w zakresie 
upraw w związku z ogrodnictwem, usługi pielęgnowania 
trawników, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, 
usługi w zakresie architektury krajobrazu, cięcie drzew i krze-
wów, prześwietlanie koron drzew.

(210) 513099 (220) 2020 05 01
(731) KOZIOŁ KATARZYNA EWA SYNDYKAT ART ACADEMY, 

Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Syndykat.

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 środki zapachowe do samochodów, 9 ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, ob-
razu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
macie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urzą-
dzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie ana-
logowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urzą-
dzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, 
audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 
pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe, karty 
magnetyczne, 12 ramki do tablic rejestracyjnych, okna do sa-
mochodów osobowych, części do modyfikowania karoserii 
samochodowych sprzedawane w postaci zestawów, części 
hamulcowe do samochodów, amortyzatory stanowiące czę-
ści zawieszeń pojazdów, błotniki jako części do pojazdów lą-
dowych, części do przenoszenia napędu do pojazdów lądo-
wych, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, części 
hamulców do pojazdów z materiałów mających właściwości 
cierne, części pędne do pojazdów lądowych, inne niż pasy, 
części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, daszki 
na przednie szyby jako części do pojazdów, daszki przeciw-
słoneczne jako części do pojazdów, daszki przeciwsłonecz-
ne stanowiące części karoserii pojazdów, hamulcowe części 
do pojazdów, hydrauliczne serwozawory stanowiące części 
systemów hamulcowych pojazdów, izolowane części nadwo-
zia pojazdów, kierownice jako części do pojazdów, koła jako 
części do pojazdów lądowych, koła zębate tarczowe stano-
wiące części pojazdów lądowych, korbowody do pojazdów 
lądowych, inne niż części silników, korby jako części pojazdów 
lądowych, lusterka wsteczne jako części do pojazdów, mecha-
nizmy napędowe jako części pojazdów lądowych, misy ole-
jowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, 
nieelektryczne pierścienie sprzęgające jako części do silników 
pojazdów lądowych, nieelektryczne tuleje sprzęgłowe jako 
części silników do pojazdów lądowych, osie jako części po-
jazdów lądowych, osłony boczne jako części konstrukcyjne 
pojazdów, osłony masek jako części konstrukcyjne pojazdów, 
osłony przeciw owadom jako części konstrukcyjne pojazdów, 
podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej jako części po-
jazdów lądowych, przeguby homokinetyczne jako części 
pojazdów, przeguby kulowe jako części pojazdów, ramiona 
do mechanizmów zwrotniczych jako części pojazdów, resory 

piórowe jako części zawieszenia pojazdów lądowych, rozpór-
ki zawieszenia jako części do pojazdów, skrzynie biegów jako 
części do pojazdów lądowych, sprężyny amortyzacyjne będą-
ce częściami zawieszeń pojazdów, sprężyny śrubowe jako czę-
ści zawieszenia pojazdów lądowych, stopnie nadwozia jako 
części pojazdów lądowych, sztyce jako części do pojazdów, 
sztyce do siodełek jako części do pojazdów, szyby przednie 
jako części pojazdów lądowych, układy hamulcowe do pojaz-
dów i części do nich, wałki turbin jako części pojazdów lądo-
wych, wielowypustowe chwyty wierteł jako części przekładni 
zębatych pojazdów lądowych, wielowypusty kwadratowe 
jako części przekładni zębatej pojazdów lądowych, wielowy-
pusty przesuwne jako części przekładni zębatych pojazdów 
lądowych, wsporniki fartucha błotnika jako konstrukcyjne 
części pojazdów, wycieraczki do przednich szyb pojazdów 
jako części pojazdów, zbiorniki metalowe jako części do pojaz-
dów, zbiorniki niemetalowe jako części do pojazdów, zbiorniki 
stanowiące części sprzęgieł do pojazdów lądowych, zbiorni-
ki stanowiące części układów hamulcowych do pojazdów, 
25 odzież, odzież damska, odzież męska, koszulki, bluzy, bluzy 
z kapturem, t-shirty, bluzki, spodnie, czapki jako nakrycia gło-
wy, daszki jako nakrycia głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 
27 dywaniki podłogowe do samochodów, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów 
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z gadżetami reklamowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z gadżetami reklamowymi, 41 organiza-
cja imprez rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, 
publikacja kalendarzy imprez, organizowanie imprez rekre-
acyjnych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, informacja o im-
prezach rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, 
prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, realizacja imprez 
rozrywkowych na żywo, prowadzenie imprez rozrywkowych 
na żywo, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, obsługa 
gości na imprezach rozrywkowych, usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, produkcja wi-
dowisk, produkcja nagrań wideo, produkcja prezentacji audio-
wizualnych, produkcja widowisk na żywo.

(210) 513100 (220) 2020 05 01
(731) MAVEO COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Droszew
(540) (znak słowny)
(540) MAVEO
(510), (511) 12 opony, opony pneumatyczne, opony do po-
jazdów, opony do samochodów, opony do motocykli, 
opony do autobusów, opony do pojazdów dostawczych, 
opony do pojazdów dwukołowych, opony do pojazdów 
ciężarowych, opony pneumatyczne do samochodów, opo-
ny do pojazdów lądowych, opony do pojazdów rolniczych, 
opony do kół pojazdów, opony do pojazdów mechanicz-
nych, opony z kolcami do pojazdów, opony do kół pojazdów 
leśnych, opony pełne do kół pojazdów, opony do kół pojaz-
dów mechanicznych, opony z pełnej gumy do kół pojazdów, 
opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów 
na śniegu, opony z kolcami wspomagające przyczepność 
pojazdów na lodzie, korpusy opon, bieżnikowane opony, 
opony regenerowane, bieżniki opon, bieżniki do opon, gu-
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mowe bieżniki opon, bieżniki opon gumowe, zewnętrzne 
powłoki opony do opon pneumatycznych, 35 usługi sprze-
daży hurtowej opon, usługi sprzedaży detalicznej opon.

(210) 513101 (220) 2020 05 01
(731) BIALSKA ORKIESTRA DĘTA, Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIALSKA ORKIESTRA DĘTA

(531) 22.01.06, 24.17.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie promocji, dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i promocyjnych, dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, 41 usługi orkiestry, rozrywka 
w postaci występów orkiestr, przedstawienia muzyczne, 
widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja mu-
zyczna, usługi festiwali muzycznych, produkcja koncertów 
muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, usługi 
koncertów muzycznych, organizacja rozrywek muzycznych, 
zapewnianie muzyki na żywo, występy muzyczne na żywo, 
widowiska muzyczne na żywo, usługi w zakresie kompono-
wania muzyki, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, 
występy zespołów muzycznych na żywo, produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, usługi wydawnicze, muzyczne 
usługi wydawnicze, publikowanie plakatów, publikowanie 
materiałów drukowanych, produkcja nagrań dźwiękowych, 
publikacja kalendarzy imprez, usługi w zakresie publikowa-
nia on-line, informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
imprezy kulturalne.

(210) 513102 (220) 2020 05 01
(731) CENGIEL PAWEŁ KRZYSZTOF SEO-WWW, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seo-www.pl

(531) 29.01.04, 29.01.08, 26.04.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
marketing internetowy, usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, usługi marketingowe za po-
średnictwem wyszukiwarek internetowych, promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie pro-
gramami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, 
usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych doty-
czących lojalności klientów, usługi outsourcingu w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami, skomputeryzowane gro-
madzenie indeksów klientów, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, promocja sprzedaży, administrowanie 

sprzedażą, usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działal-
nością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, pomoc w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, usługi handlu detalicznego lub hurtowego on-
-line w zakresie usług cyfrowych lub internetowych.

(210) 513103 (220) 2020 05 01
(731) KOZIOŁ RENATA ELŻBIETA ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWY AMIKUS, Jabłoń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z.P.H.U. AMIKUS producent zniczy

(531) 01.15.05, 13.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.02, 
29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 4 nieelektryczne znicze nagrobne, świece, kno-
ty, knoty do świec, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zni-
czy.

(210) 513106 (220) 2020 05 06
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Adglue

(531) 26.04.09, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
26.01.03, 26.01.15, 05.09.19, 29.01.13

(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspoma-
gające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspo-
magające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy.

(210) 513108 (220) 2020 05 06
(731) JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) VetFerus
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, karma dla kotów, 
preparaty spożywcze dla kotów, przysmaki dla kotów, ściółka 
dla kotów, karma dla psów, preparaty spożywcze dla psów, 
przysmaki dla psów.
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(210) 513113 (220) 2020 05 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowny)
(540) VIMEDIN
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki od-
każające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów 
higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, 
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pa-
sożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, her-
bicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-
czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 513114 (220) 2020 05 06
(731) WRÓBLEWSKA-RAJCZAKOWSKA DOROTA ANNA 

MENTOR MARKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mentor Marki

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 10.03.04, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12, 24.15.15

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, środki 
edukacyjne do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, 
nagrania wideo do pobrania, podcasty do pobrania, 16 ma-

teriały piśmienne, publikacje drukowane, publikacje eduka-
cyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), drukowane ulotki informacyjne, 35 doradztwo 
w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradz-
two reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie 
tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie plano-
wania kariery, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, doradztwo w zakresie usług reklamowych 
i promocyjnych, doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w reklamie, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, 
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, usługi relacji z mediami, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi 
reklamowe i promocyjne [publicity], usługi w zakresie two-
rzenia marki (reklama i promocja), 41 nauczanie i szkolenia, 
szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie tech-
nik komunikacyjnych, szkolenia z zakresu public relations, 
szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenie 
związane z karierą zawodową, przygotowanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, kursy szkoleniowe w zakresie roz-
woju osobistego, zapewnianie kursów szkoleniowych w za-
kresie samoświadomości, doradztwo zawodowe i coaching 
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], trening umiejętności 
zawodowych.

(210) 513115 (220) 2020 05 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIMEDIN ANTISEPTIC

(531) 26.04.09, 26.04.14, 26.04.18, 02.09.14, 27.05.05
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
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preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-
raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki od-
każające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów 
higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, 
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pa-
sożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, her-
bicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-
czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 513116 (220) 2020 05 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIMEDIN ANTISEPTIC

(531) 02.09.14, 26.04.09, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 
3), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szo-
rowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpor-
nych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my-
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, 
środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, 
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty kon-
serwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usu-
wania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, prepara-
ty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, 
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub 
zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza-
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, prepa-

raty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, 
preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze 
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, kroch-
mal do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty 
czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki zapa-
chowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione 
towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środki od-
każające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów 
higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, płyny 
dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, 
antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające pa-
sożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, her-
bicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-
czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.

(210) 513122 (220) 2020 05 06
(731) WP LAW KANCELARIA PRAWNA WOŹNICCY 

PISKOREK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WP LAW

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.04
(510), (511) 41 szkolenia z zakresu świadczenia usług praw-
nych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, usługi eduka-
cyjne dla dorosłych dotyczące prawa, publikowanie doku-
mentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, 45 usługi adwokackie, usługi adwokatów, 
doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych, do-
starczanie informacji prawnych, mediacja [usługi prawne], 
organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo proceso-
we, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, rozstrzyga-
nie spraw spornych, sporządzanie ekspertyz prawnych, spo-
rządzanie protokołów sądowych, udostępnianie informacji 
dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony in-
ternetowej, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
udzielanie informacji sądowych, udzielanie opinii prawnych 
przez ekspertów, udzielanie informacji związanej ze spra-
wami prawnymi, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi 
prawne pro bono, usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich, usługi radców prawnych, 
usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, usługi wsparcia praw-
nego, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów.

(210) 513129 (220) 2020 05 06
(731) LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) Złote Dzieci
(510), (511) 41 nauka tańca, nauka tańca dla dzieci, nauka 
tańca dla dorosłych, organizowanie występów na żywo, wy-
stępy taneczne, muzyczne i dramatyczne, rozrywka w po-
staci występów tanecznych, organizacja występów rozryw-
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kowych na żywo, usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, rozrywka w postaci występów na żywo i wy-
stępów osób przebranych w kostiumy, rozrywka w postaci 
występów tanecznych na żywo, usługi rozrywkowe dostar-
czające rozrywkę w postaci występów na żywo, muzyczne 
widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczo-
nych do występów.

(210) 513135 (220) 2020 05 04
(731) JANUS PRZEMYSŁAW KANCELARIA ADWOKACKA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEMYSŁAW JANUS ADWOKAT

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi adwokackie.

(210) 513136 (220) 2020 05 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOIGT

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, 
żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i prepa-
raty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwer-
salne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, pre-
paraty myjące do powierzchni wodoodpornych, preparaty 
do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastro-
nomicznych, detergenty do zmywarek, środki do czyszcze-
nia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny 
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania 
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, prepa-
raty antystatyczne do celów domowych, preparaty do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwa-
nia farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla go-
spodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż 
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwa-
nia rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów 
domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, 
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów ka-
nalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, ziewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, 
preparaty czyszczące do samochodów, szampony samo-
chodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty 
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmięk-
czacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, 
krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek, pre-
paraty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki 
zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymie-

nione towary z lub bez składników dezynfekujących, 5 środ-
ki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla 
celów higienicznych bądź sanitarnych, mydła dezynfekujące, 
płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty antybakte-
ryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające 
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, 
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki 
odstraszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty 
do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania 
powierzchni, preparaty i substancje do odświeżania i oczysz-
czania powietrza, odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów 
i pomieszczeń, odświeżacze do toalet, 21 sprzęt i przyrządy 
do utrzymywania czystości, narzędzia do czyszczenia uru-
chamiane ręcznie, ściągacze gumowe z uchwytami, rękawi-
ce do prac domowych, mopy, końcówki do mopów, wiadra 
do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, 
wyżymaczki do mopów, aparatura do aromatyzowania po-
wietrza, dozowniki do detergentów, gąbki do użytku domo-
wego, ścierki i ściereczki do czyszczenia, mycia, polerowania 
i szorowania, ścierki do podłóg, szczotki do celów domo-
wych, szczotki do mycia, czyszczenia i szorowania, szczotki 
do zamiatania, szufelki do zmiatania, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z preparatami, sprzętem 
i artykułami do czyszczenia, sprzątania i mycia, 37 serwis i na-
prawa sprzętu i urządzeń do sprzątania, mycia i dozowania 
detergentów, 41 usługi szkoleniowe i doradztwo dotyczące 
sprzątania i utrzymywania czystości, szkolenia praktyczno-
-teoretyczne z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości.

(210) 513142 (220) 2020 05 04
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Ostrów Wielkopolski

(540) (znak słowny)
(540) ERLA
(510), (511) 1 chemiczne substancje do analiz laboratoryj-
nych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
chemiczne środki czyszczące do kominów, detergenty sto-
sowane w procesach produkcyjnych, gliceryna do celów 
przemysłowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, 
preparaty antystatyczne, inne niż do użytku domowego, 
3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antypośli-
zgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, 
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania maki-
jażu, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyj-
nych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kremy kosmetyczne, lakier do włosów, mydła, mydło dez-
odoryzujące, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płuka-
nia ust do celów niemedycznych, preparaty antystatyczne 
do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty antystatyczne do celów 
domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych, preparaty do demakijażu, pre-
paraty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do udrażniania rur, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów go-
spodarstwa domowego, preparaty wybielające [odbarwia-
cze] do celów domowych, szampony, ściereczki nasączane 
detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg 
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], woda 
perfumowana, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
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antybakteryjne środki do mycia rąk, bransoletki nasączone 
środkiem odstraszającym owady, chusteczki nasączane pły-
nami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, 
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła leczni-
cze, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty 
do kąpieli, lecznicze, preparaty do odświeżania powietrza, 
środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do oczyszczania 
powietrza.

(210) 513143 (220) 2020 05 07
(731) KLAJA MACIEJ, KLAJA MATEUSZ BRACIA KLAJA - 

ŚWIAT CARAVANINGU SPÓŁKA CYWILNA, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) STERISOFT
(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) 513150 (220) 2020 05 07
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impro Extra

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, chemiczne środki wspoma-
gające do użytku w ogrodnictwie, chemiczne środki wspo-
magające do użytku w rolnictwie, 5 pestycydy, pestycydy 
do celów ogrodniczych, pestycydy rolnicze.

(210) 513153 (220) 2020 05 05
(731) SIUCHNO WALDEMAR PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE VAGIT, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AH ALE HALE.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23, 24.17.02
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe (budownictwo).

(210) 513159 (220) 2020 05 07
(731) SENSUS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prevent Care

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.07.07, 24.13.01
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie szkolenia i dosko-
nalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii 
samochodowej, edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwa-
rzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związa-
ne z ochroną natury i środowiskiem, kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, kursy samoświadomości 
[szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia 
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], organizowanie programów szkolenia dla mło-
dzieży związanych z przemysłem narzędziowym, organizo-
wanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie pro-
gramów szkolenia młodzieży związanych z branżą budow-
laną, pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów 
[szkolenia] dotyczących konserwacji silników, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników, usłu-
gi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka 
i sport, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
tłumaczenia, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi 
projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, 44 usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, hHigiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, 
higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 513226 (220) 2020 05 08
(731) NOWAK MARIA, Łańcut
(540) (znak słowny)
(540) Rakolekcje
(510), (511) 38 przesyłanie informacji i obrazów związanych 
z lekami, medycyną i higieną.

(210) 513228 (220) 2020 05 08
(731) KROKUS PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW 

CZESŁAW CARYK SPÓŁKA JAWNA, Pająków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jem jem
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 19.03.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych.

(210) 513241 (220) 2020 05 08
(731) JASIŃSKA ANETA, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) Plastmar
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe.

(210) 513242 (220) 2020 05 08
(731) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.07.16, 
03.07.21, 03.07.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.13

(510), (511) 16 papier, tektura, druki, fotografie, materiały 
piśmienne, publikacje drukowane, książki, podręczniki, pro-
spekty, biuletyny [materiały drukowane], albumy do zdjęć, 
gazety, czasopisma [periodyki], bilety, bony, kupony, etykie-
ty wysyłkowe, etykiety tekturowe, afisze, plakaty, kalendarze, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały 
dydaktyczne, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, mode-
le samolotów (pomniejszone w skali), zestawy do składania 
modeli samolotów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwa-
mi, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przepro-
wadzanie wystaw w ramach targów handlowych, reklama, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biu-
rowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i za-
trudniania, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, prezentacje towa-
rów i usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: modele samolotów (pomniejszone w skali), 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: zestawy do składania modeli samolotów, usługi 
agencji reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: bezalkoholowe napoje gazowane, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
woda mineralna [napoje], usługi sprzedaży detalicznej zwią-

zane z następującymi produktami: napoje bezalkoholowe, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wyroby tytoniowe, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kosmetyki do użytku 
osobistego, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kosmetyki, 36 ubezpieczenia, transakcje 
finansowe, usługi w zakresie transakcji monetarnych, obsługa 
kart kredytowych, usługi agencji ubezpieczeniowej, ubezpie-
czeniowe usługi brokerskie, 37 konserwacja i naprawa samo-
lotów, usługi instalacyjne następujących produktów: samolo-
ty i ich części konstrukcyjne, naprawy i prace konserwacyjne 
związane z następującymi produktami: samoloty i ich części 
konstrukcyjne, 38 usługi telekomunikacji satelitarnej, zapew-
nianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, 39 usługi związane z liniami lotni-
czymi, transport, pakowanie i składowanie towarów, trans-
port pasażerski, transport zwierząt, organizowanie podróży, 
organizowanie lotów, udostępnianie planów lotów, usługi 
pasażerskich lotów rejsowych, usługi w zakresie lotów czarte-
rowych, usługi pośrednictwa w zakresie lotów czarterowych, 
transport powietrzny, transport samochodowy, pakowanie 
produktów, składowanie towarów, pakowanie towarów, in-
formacja o składowaniu, organizowanie wycieczek, usługi 
spedycyjne, fracht, transport towarów, informacja o transpor-
cie, usługi kurierskie, wypożyczanie pojazdów, agencje rezer-
wacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, 
usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi 
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla po-
dróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie 
rezerwacji i zamówień na transport, transport autobusowy, 
usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi 
kierowców, wynajem pojazdów z kierowcą, usługi doręczania 
paczek, dostarczanie poczty, dostawa, wysyłanie i dystrybu-
cja gazet i czasopism, obsługa bagażowa na lotniskach, usługi 
w zakresie transportu bagażu, usługi rezerwacji dotyczące 
wypożyczania pojazdów, udzielanie informacji dotyczących 
transportu pasażerskiego, usługi w zakresie parkowania 
na lotniskach, usługi w zakresie parkowania pojazdów, rezer-
wowanie miejsc podróżnych, składowanie, transport podróż-
nych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego, 
składowanie paliw lotniczych, wynajem i wypożyczanie sa-
molotów, akcje ratunkowe [transport], wynajmowanie miejsc 
parkingowych, wynajmowanie magazynów, pośrednictwo 
frachtowe, holowanie, załadunek i rozładunek samolotów, 
transport przedmiotów wartościowych, usługi tranzytowe, 
rezerwacja transportu, zwiedzanie turystyczne, organizo-
wanie transportu pasażerskiego pociągami, wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, pilotowanie, usługi ratownicze, 
usługi konsultacyjne związane z transportem, 41 zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w zakresie edu-
kacji sportowej, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, szkolenia 
dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, usługi szkoleniowe 
dotyczące latania, organizowanie kongresów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów, 43 usługi kateringowe, usługi 
hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygoto-
wywania posiłków, usługi kawiarni, usługi barowe, rezerwa-
cje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania, usługi doradcze 
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usłu-
gi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 45 usługi 
w zakresie ochrony lotnisk, kontrola bezpieczeństwa pasaże-
rów linii lotniczych, usługi badania bezpieczeństwa bagażu 
na lotniskach, usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów 
linii lotniczych.
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(210) 513243 (220) 2020 05 08
(731) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CENTRALWINGS
(510), (511) 16 papier, tektura, druki, fotografie, materiały 
piśmienne, publikacje drukowane, książki, podręczniki, pro-
spekty, biuletyny [materiały drukowane], albumy do zdjęć, 
gazety, czasopisma [periodyki], bilety, bony, kupony, etykiety 
wysyłkowe, etykiety tekturowe, afisze, plakaty, kalendarze, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały 
dydaktyczne, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, mode-
le samolotów (pomniejszone w skali), zestawy do składania 
modeli samolotów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwa-
mi, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczy-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przepro-
wadzanie wystaw w ramach targów handlowych, reklama, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie 
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biu-
rowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem 
i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, prezenta-
cje towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: modele samolotów (pomniejszone 
w skali), usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zestawy do składania modeli samolotów, 
usługi agencji reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bezalkoholowe na-
poje niskokaloryczne, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bezalkoholowe napoje gazo-
wane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: woda mineralna [napoje], usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: napoje 
bezalkoholowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: wyroby tytoniowe, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ko-
smetyki do użytku osobistego, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kosmetyki, 36 ubez-
pieczenia, transakcje finansowe, usługi w zakresie transak-
cji monetarnych, obsługa kart kredytowych, usługi agencji 
ubezpieczeniowej, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 
37 konserwacja i naprawa samolotów, usługi instalacyjne na-
stępujących produktów: samoloty i ich części konstrukcyjne, 
naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi 
produktami: samoloty i ich części konstrukcyjne, 38 usługi 
telekomunikacji satelitarnej, zapewnianie użytkownikom 
dostępu do portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali interne-
towych, 39 usługi związane z liniami lotniczymi, transport, 
pakowanie i składowanie towarów, transport pasażerski, 
transport zwierząt, organizowanie podróży, organizowanie 
lotów, udostępnianie planów lotów, usługi pasażerskich lo-
tów rejsowych, usługi w zakresie lotów czarterowych, usłu-

gi pośrednictwa w zakresie lotów czarterowych, transport 
powietrzny, transport samochodowy, pakowanie produk-
tów, składowanie towarów, pakowanie towarów, informacja 
o składowaniu, organizowanie wycieczek, usługi spedycyjne, 
fracht, transport towarów, informacja o transporcie, usłu-
gi kurierskie, wypożyczanie pojazdów, agencje rezerwacji 
podróży, agencje usługowe do planowania podróży, usługi 
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi biur 
podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróż-
nych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezer-
wacji i zamówień na transport, transport autobusowy, usługi 
w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi kie-
rowców, wynajem pojazdów z kierowcą, usługi doręczania 
paczek, dostarczanie poczty, dostawa, wysyłanie i dystry-
bucja gazet i czasopism, obsługa bagażowa na lotniskach, 
usługi w zakresie transportu bagażu, usługi rezerwacji doty-
czące wypożyczania pojazdów, udzielanie informacji doty-
czących transportu pasażerskiego, usługi w zakresie parko-
wania na lotniskach, usługi w zakresie parkowania pojazdów, 
rezerwowanie miejsc podróżnych, składowanie, transport 
podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksów-
kowego, składowanie paliw lotniczych, wynajem i wypoży-
czanie samolotów, akcje ratunkowe [transport], wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, 
pośrednictwo frachtowe, holowanie, załadunek i rozładunek 
samolotów, transport przedmiotów wartościowych, usługi 
tranzytowe, rezerwacja transportu, zwiedzanie turystyczne, 
organizowanie transportu pasażerskiego pociągami, wypo-
życzanie kontenerów magazynowych, pilotowanie, usługi 
ratownicze, usługi konsultacyjne związane z transportem, 
41 zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, usługi w za-
kresie edukacji sportowej, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 
szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, usługi 
szkoleniowe dotyczące latania, organizowanie kongresów 
edukacyjnych, organizowanie konkursów, 43 usługi katerin-
gowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi w za-
kresie przygotowywania posiłków, usługi kawiarni, usługi 
barowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania, 
usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, 
usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw-
ność i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania 
żywności, 45 usługi w zakresie ochrony lotnisk, kontrola bez-
pieczeństwa pasażerów linii lotniczych, usługi badania bez-
pieczeństwa bagażu na lotniskach, usługi w zakresie bezpie-
czeństwa pasażerów linii lotniczych.

(210) 513249 (220) 2020 05 11
(731) TANASIEWICZ KONRAD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SLOWHOME
(510), (511) 43 usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwa-
terowania tymczasowego, udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, wynajmowanie kwater, zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, re-
zerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja pokojów 
hotelowych dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja 
miejsc na kempingach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwa-
terowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania, rezer-
wacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwa-
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terowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, usługi biura 
turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tym-
czasowego.

(210) 513264 (220) 2020 05 08
(731) MRÓZ ŁUKASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UMOWA BUDOWLANA PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.07, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 45 doradztwo prawne, dostarczanie informacji 
prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, profesjo-
nalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, udzielanie informacji do-
tyczących usług prawnych, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, usługi doradcze w zakresie prawa, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, usługi informacji prawnej, usługi infor-
macyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi radców prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, 
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
usługi wsparcia prawnego.

(210) 513267 (220) 2020 05 08
(731) GWÓŹDŹ RADOSŁAW HANDEL ODZIEŻĄ NOWĄ 

CHARAKTERNI, Żabno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CH

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bandany na szyję, czapki jako nakrycia głowy, 
dzianina [odzież], garnitury, koszulki polo, koszulki z krótkim 
rękawem, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, legginsy, odzież gimnastyczna, okrycia 
wierzchnie [odzież], paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], 
podkoszulki sportowe, koszulki sportowe typu rashguard, 
spodnie, trykoty.

(210) 513271 (220) 2020 05 11
(731) RYDZEWSKI KAROL, ARCIUCH MARCIN PAN KORNIK 

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

(540) PAN KORNIK NIE GRYZIEMY

(531) 04.02.20, 14.07.15, 20.01.03, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 urządzenia wędzarnicze, urządzenia do grillo-
wania, grille wędzarnie, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, 
ruszty, pręty rusztowe, paleniska, sauny, łaźnie parowe, piece 
grzewcze, kominki, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie solar-
ne, fontanny, 20 budy dla psów, koszyki dla psów, posłania 
dla psów, drewniane beczki, meble ogrodowe, poduszki, 
materace, dekoracje wiszące [ozdoby], figurki wykonane 
z gipsu, wyroby artystyczne wykonane z drewna, pudełka 
z tworzyw sztucznych, podkładki z tworzyw sztucznych, sta-
tuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, sta-
tuetki z bursztynu, figurki drewniane, stojaki na kwiaty, do-
nice drewniane w postaci skrzyń, 22 hamaki, namioty, plan-
deki, markizy i brezenty, siatki ogrodowe, sznury z włókien 
tekstylnych, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, 
worki do pakowania z materiałów tekstylnych, 28 piaskow-
nice (artykuły do zabawy), artykuły gimnastyczne, baseny 
kąpielowe [zabawki], domki do zabawy, gry, latawce, tram-
poliny, zabawki.

(210) 513272 (220) 2020 05 11
(731) JASIŃSKA ANETA, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlastMar Twoje okno na świat

(531) 07.03.02, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe.

(210) 513276 (220) 2020 05 08
(731) MIROSŁAW JAROSZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA 

LEKARSKA PROF. MIROSŁAW JAROSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KODEKS ZDROWOTNY KIEROWCY
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki zapi-
sane na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
podcasty do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobra-
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nia, elektroniczne sprawozdania do pobrania, biuletyny elek-
troniczne do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, pliki 
multimedialne do pobrania, nagrania wideo do pobrania, 
gazety elektroniczne do pobrania, publikacje w formie elek-
tronicznej do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie 
elektronicznej [do pobrania], publikacje elektroniczne 
do pobrania w postaci magazynów, filmy wideo, filmy ani-
mowane, wstępnie nagrane filmy, filmy do pobrania, płyty 
wideo z nagranymi filmami animowanymi, muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, animowane filmy rysunko-
we w postaci filmów kinematograficznych, nagrania wideo 
z filmami, 16 książki, książki informacyjne, podręczniki [książ-
ki], książki edukacyjne, książki z grafiką, książki z regulamina-
mi, książki z plakatami, książki z obrazkami, książki zawierają-
ce wzorce ściennych materiałów, książki z zadaniami dla dzie-
ci, materiały drukowane, materiały piśmienne, afisze, plakaty, 
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, agendy, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], 
broszury, broszury drukowane, czasopisma branżowe, czaso-
pisma [periodyki], czasopisma z plakatami, drukowane ankie-
ty, drukowane arkusze informacyjne, drukowane diagramy, 
drukowane flipcharty, drukowane foldery informacyjne, dru-
kowane instrukcje dotyczące metod nauczania, drukowane 
jadłospisy, drukowane karty informacyjne, drukowane karty 
na przepisy, drukowane karty odpowiedzi, drukowane mate-
riały dydaktyczne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilu-
stracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane ma-
teriały szkoleniowe, drukowane programy zajęć, drukowane 
raporty z badań, drukowane ulotki informacyjne, drukowane 
wykresy, drukowany materiał promocyjny, fiszki, formularze 
[blankiety, druki], formularze czyste, ilustrowane albumy, ja-
dłospisy, karty informacyjne, książki dla dzieci, książki dla 
dzieci z elementem audio, kwestionariusze drukowane, listy 
informacyjne, materiały drukowane do celów instruktażo-
wych, materiały edukacyjne i instruktażowe, periodyki, pe-
riodyki [czasopisma], plakaty reklamowe, plakaty wykonane 
z papieru, plakaty z kartonu, podręczniki, podręczniki eduka-
cyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe 
do celów nauczania, podręczniki pomocnicze do nauki, pu-
blikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje perio-
dyczne drukowane, publikacje promocyjne, publikacje rekla-
mowe, reklamowe szyldy papierowe, szyldy papierowe, szyl-
dy reklamowe z papieru lub z kartonu, szyldy z papieru lub 
z kartonu, tabele drukowane, tablice reklamowe z kartonu, 
tablice reklamowe z tektury, tablice z kartkami do prezentacji 
[flipchart], ulotki, ulotki drukowane, ulotki instrukcyjne, ulotki 
reklamowe, wykłady drukowane, wykresy, 38 komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, podcasting, przekazywa-
nie informacji za pomocą środków elektronicznych, przeka-
zywanie informacji za pomocą komputera, przesyłanie infor-
macji drogą online, przesyłanie informacji za pomocą poczty 
elektronicznej, przesyłanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, przesyłanie webcastów, przesyłanie treści 
audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktyw-
nych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, przesy-
łanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesy-
łanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, 
przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (web 
messaging), transmisja danych i informacji za pośrednic-
twem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści, 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisja podkastów, transmi-
sja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmi-

sja publikacji elektronicznych online, transmisja strumienio-
wa materiałów wideo w Internecie, transmisja strumieniowa 
materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja treści ge-
nerowanych przez użytkownika za pośrednictwem Interne-
tu, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomo-
ści, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, 41 usługi pisania blogów, administrowanie 
[organizacja] konkursami, akademie, akredytacja usług edu-
kacyjnych, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, 
analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla 
osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, eduka-
cja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], edukacja onli-
ne z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, edukacja w zakresie świadomości rucho-
wej, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kom-
puterowej bazy danych lub z Internetu, informacja o eduka-
cji, informacje związane z egzaminowaniem, konferencje 
(organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie 
i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], kursy instruktażowe, kursy korespondencyjne, 
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, 
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, medyczne usługi edukacyjne, na-
uczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie w dziedzinie me-
dycyny, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, na-
uczanie w zakresie zdrowia, nauczanie wspomagane kom-
puterowo, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowy-
wanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie spra-
wozdań w zakresie nauczania, organizacja i przeprowadza-
nie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyj-
nych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja 
warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organiza-
cja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i pro-
wadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie 
edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie 
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, 
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie forów eduka-
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie zjaz-
dów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferen-
cji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji doty-
czących szkoleń, organizowanie komputerowych kursów 
szkoleniowych, organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie kongresów 
edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizo-
wanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie 
programów szkoleniowych, organizowanie seminariów do-
tyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie semina-
riów edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, 
organizowanie wykładów, organizowanie zajęć dydaktycz-
nych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, orga-
nizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, produkcja mate-
riałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych se-
minariach, produkcja filmów w celach edukacyjnych, pro-
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dukcja filmów szkoleniowych, prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów instruk-
tażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi 
i dorosłych, prowadzenie kursów instruktażowych, prowa-
dzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie 
kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, 
prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagad-
nień medycznych, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, 
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów 
do publikacji, przygotowywanie seminariów dotyczących 
szkoleń, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publi-
kacja materiałów edukacyjnych, publikacja podręczników 
użytkownika, publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, publikacje multimedialne, publikowanie, publi-
kowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czaso-
pism internetowych, publikowanie czasopism, książek i pod-
ręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie doku-
mentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie 
drogą elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów dru-
kowanych dotyczących edukacji, publikowanie podręczni-
ków szkoleniowych, publikowanie podręczników, publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów me-
dycznych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, se-
minaria, seminaria edukacyjne, skomputeryzowane szkole-
nia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, 
świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, 
świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, sympo-
zja związane z edukacją, szkolenia edukacyjne, szkolenia i na-
uczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie me-
dycyny, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie w zakre-
sie diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie żywienia 
[nie medyczne], testy edukacyjne, tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie infor-
macji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fi-
zycznej, udostępnianie publikacji on-line, usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi 
edukacji medycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne 
związane z odżywianiem, usługi w zakresie przygotowywa-
nia programów nauczania, usługi w zakresie publikacji biule-
tynów, usługi w zakresie publikowania online, wydawanie 
audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czaso-
pism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie kursów 
dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów edu-
kacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych 
z dietą, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń 
online, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 
zarządzanie usługami edukacyjnymi, 42 badania naukowe 
do celów medycznych, badania w dziedzinie żywności, ba-
dania w zakresie medycyny, badania żywności, doradztwo 
techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących arty-

kułów spożywczych i suplementów diety, konsultacje 
na temat higieny żywności, profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące technologii żywności, projektowanie i opraco-
wywanie metod do testów i analiz, prowadzenie badań na-
ukowych, sporządzanie raportów naukowych, udzielanie 
informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem 
medycznym i weterynaryjnym, usługi badań i analiz biolo-
gicznych, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, 
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, 
usługi doradcze w zakresie nauki, usługi laboratoriów bio-
logicznych, usługi laboratorium badań biologicznych, usłu-
gi naukowe, usługi naukowe i badania w tym zakresie, usłu-
gi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie analiz i ba-
dań chemicznych.

(210) 513277 (220) 2020 05 08
(731) KAMIŃSKI MAREK ZAJAZD TAMA BRODZKA,  

Tama Brodzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCEL i PIZZA

(531) 11.03.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem.

(210) 513278 (220) 2020 05 08
(731) PRZĄDKA JOLANTA COPEX, Zbąszyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DB DOUBLE bagextreme

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 koperty, torby do pakowania.

(210) 513282 (220) 2020 05 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTRUKTOR PZA

(531) 03.07.19, 21.03.25, 24.05.20, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, imprezy 
sportowe, obozy sportowe, organizowanie zawodów spor-
towych, obsługa urządzeń sportowych.
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(210) 513307 (220) 2020 05 12
(731) URBANOWICZ ARTUR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMAN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy 
rysunkowe animowane, filmy kinematograficzne, filmy wi-
deo, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane 
płyty DVD, filmy VOD, telewizyjne, seriale, bluray, gry wideo 
nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], po-
bieralne gry komputerowe, gry wideo [gry komputerowe] 
w formie programów komputerowych zapisanych na no-
śnikach danych, publikacje elektroniczne do pobrania, pu-
blikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, 
publikacje elektroniczne [ładowalne], książki audio, książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki elek-
troniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, komiksy 
do pobrania, 16 książki, książki fantasy, książki horror, czaso-
pisma [periodyki], książki dla dzieci, książki z grafiką, książki 
z plakatami, komiksy, 25 odzież, ubrania, koszulki, kostiumy, 
kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy do użyt-
ku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 28 zabawki, 
klocki do zabawy, figurki do zabawy, maski kostiumowe, ma-
ski zabawkowe, kostiumy będące przedmiotami do zabawy 
dla dzieci, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, gry 
karciane, 45 licencjonowanie własności intelektualnej i praw 
autorskich.

(210) 513308 (220) 2020 05 12
(731) URBANOWICZ ARTUR, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMAN

(531) 04.02.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 filmy, filmy animowane, filmy kinematograficz-
ne, filmy VOD i do pobrania, telewizyjne, seriale, nagrane pły-
ty DVD, bluray, filmy rysunkowe, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, gry wideo nagrane na dysku [oprogra-
mowanie komputerowe], pobieralne gry komputerowe, gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania 
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne [ładowalne], 
książki audio, książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, książki elektroniczne do pobrania, czasopisma 
elektroniczne, komiksy do pobrania, 16 książki, książki fan-
tasy, książki horror, czasopisma [periodyki], książki dla dzie-

ci, książki z grafiką, książki z plakatami, komiksy, 25 odzież, 
ubrania, koszulki, kostiumy, kostiumy do użytku w grach 
fabularnych, kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, 28 zabawki, klocki do zabawy, figurki 
do zabawy, maski kostiumowe, maski zabawkowe, kostiumy 
będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, gry planszowe, 
elektroniczne gry planszowe, gry karciane, 45 licencjonowa-
nie własności intelektualnej i praw autorskich.

(210) 513328 (220) 2020 05 07
(731) BERGER SEBASTIAN, BERGER ROBERT F.H.U. ROBIS 

SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +- itakzdasz nawet gdy nie ogarniasz!

(531) 24.17.05, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, skomputeryzowane 
szkolenia, kursy szkoleniowe, szkolenie zaawansowane, za-
pewnianie kursów szkoleniowych, produkcja filmów szko-
leniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizo-
wanie programów szkolenia młodzieży, usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, warsztaty w celach szkoleniowych, produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, zapewnianie kursów szkole-
niowych on-line, szkolenie w oparciu o komputery, przygo-
towanie prezentacji do celów szkoleniowych, udostępnianie 
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, kursy powtórkowe 
do egzaminów państwowych, udostępnianie materiałów 
egzaminacyjnych i testów, kursy szkolne związane z przygo-
towaniem do egzaminów, publikacja materiałów edukacyj-
nych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnia-
nie publikacji on-line, usługi w zakresie publikowania on-line, 
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, 
kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, prowadzenie 
kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych.

(210) 513329 (220) 2020 05 07
(731) IWA WOJCIECH, IWA MAREK IM PRODUKCJA 

WOJCIECH IWA I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA, 
Chorzów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) improdukcja

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 6 stojaki metalowe, przenośne stojaki metalowe, 
stojaki jako konstrukcje z metalu na rowery, słupki metalowe, 
metalowe słupki do balustrad, słupki metalowe do użytku 
jako przystanki autobusowe, osłony z metalu, przenośne 
osłony metalowe, metalowe osłony drzew, słupy ogłoszenio-
we metalowe, słupy metalowe, słupy stalowe, słupy podpo-
rowe metalowe, kraty metalowe, kratownice metalowe, kraty 
metalowe do celów ochronnych, barierki metalowe, barierki 
bezpieczeństwa z metalu, barierki metalowe do kontroli 
ruchu pieszych, 20 meble, meblościanki, meble skórzane, 
meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, meble do-
mowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble metalowe, 
kartoteki, meble łączone, zagłówki, meble komputerowe, 
meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, meble 
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drewniane, meble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, szafy, 
meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, półki, 
komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble sklepowe, 
meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble 
wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gablo-
ty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble 
do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wiszące, kombinowa-
ne meble modułowe, modułowe meble łazienkowe, meble 
do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowy-
wania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble 
do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble dla dzieci, 
meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe 
drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modu-
łowe układy półek, komplety mebli do salonu, meble ku-
chenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble 
do eksponowania towarów, moduły do przechowywania, 
meble do sal koncertowych, szafki do komputerów, meble 
do użytku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, 
meble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, me-
ble na miarę do zabudowy, panele do podziału pomiesz-
czeń, meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane 
na wymiar do zabudowy, meble przystosowane do użytku 
przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka 
dziecięce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, ław-
ki, ławki metalowe, ruchome ławki, stoły piknikowe, stoły 
łączone na stałe z siedzeniami jako meble piknikowe, szafki 
na kosze na odpadki, meble do użytku w publicznych toale-
tach, donice drewniane w postaci skrzyń, postumenty pod 
doniczki na rośliny, postumenty pod doniczki na kwiaty, 
stojaki na doniczki z kwiatami, 21 kosze na śmieci, metalowe 
kosze na śmieci, kosze na śmieci z pedałem, gliniane doni-
ce, donice ceramiczne, donice do roślin, donice z tworzyw 
sztucznych, ozdobne donice ceramiczne, donice szklane, 
ozdobne donice szklane, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
następujących towarów: stojaki metalowe, przenośne stojaki 
metalowe, stojaki jako konstrukcje z metalu na rowery, słup-
ki metalowe, metalowe słupki do balustrad, słupki metalo-
we do użytku jako przystanki autobusowe, osłony z metalu, 
przenośne osłony metalowe, metalowe osłony drzew, słupy 
ogłoszeniowe metalowe, słupy metalowe, słupy stalowe, 
słupy podporowe metalowe, kraty metalowe, kratownice 
metalowe, kraty metalowe do celów ochronnych, barierki 
metalowe, barierki bezpieczeństwa z metalu, barierki meta-
lowe do kontroli ruchu pieszych, meble, meblościanki, me-
ble skórzane, meble tapicerowane, ławy, kredensy, kontuary, 
meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, meble 
metalowe, kartoteki, meble łączone, zagłówki, meble kom-
puterowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sypialne, 
meble drewniane, meble rattanowe, pufy, meble trzcinowe, 
szafy, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, zestawy mebli, 
półki, komody, meble kuchenne, narożniki, barki, meble skle-
powe, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, 
meble wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, ga-
bloty, toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome, meble 
do siedzenia, lady sprzedażowe, półki wiszące, kombinowa-
ne meble modułowe, modułowe meble łazienkowe, meble 
do salonu, meble zawierające łóżka, meble do przechowy-
wania, biurka modułowe, segmenty mebli ściennych, meble 
do oranżerii, zestawy mebli kuchennych, meble dla dzieci, 
meble dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe 
drewniane, wysokie stołki, meble do przebieralni, modułowe 
układy półek, komplety mebli do salonu, meble kuchenne 
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble do eks-
ponowania towarów, moduły do przechowywania, meble 
do sal koncertowych, szafki do komputerów, meble do użyt-
ku przemysłowego, meble do pokojów dziecinnych, me-
ble w stylu antycznym, szafki na materiały biurowe, meble 

na miarę do zabudowy, panele do podziału pomieszczeń, 
meble do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wy-
miar do zabudowy, meble przystosowane do użytku przez 
osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecię-
ce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, ławki, ław-
ki metalowe, ruchome ławki, stoły piknikowe, stoły łączone 
na stałe z siedzeniami jako meble piknikowe, szafki na kosze 
na odpadki, meble do użytku w publicznych toaletach, do-
nice drewniane w postaci skrzyń, postumenty pod doniczki 
na rośliny, postumenty pod doniczki na kwiaty, stojaki na do-
niczki z kwiatami, kosze na śmieci, metalowe kosze na śmieci, 
kosze na śmieci z pedałem, gliniane donice, donice ceramicz-
ne, donice do roślin, donice z tworzyw sztucznych, ozdobne 
donice ceramiczne, donice szklane, ozdobne donice szklane.

(210) 513330 (220) 2020 05 07
(731) DE LUXO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5D

(531) 02.09.01, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, trenowanie, treningi zdrowot-
ne i treningi fitness, udostępnianie informacji dotyczących 
treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie 
obiektów i sprzętu treningowego, usługi trenerów osobi-
stych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, 
usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenin-
gowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe 
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, szko-
lenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w po-
staci szkół kosmetycznych, usługi szkół pielęgnacji urody, 
nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż w zakre-
sie pielęgnacji ciała, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
44 kliniki medyczne, usługi spa, usługi manicure i pedicure, 
opieka medyczna i zdrowotna, usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, 
z wyjątkiem stomatologii, elektroliza kosmetyczna, zabiegi 
kosmetyczne, chirurgia kosmetyczna, usługi kosmetyczne, 
analiza kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, kosmetyczny za-
bieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
elektroliza do celów kosmetycznych, kosmetyczne usuwa-
nie laserem zbędnych włosów, usługi chirurgii kosmetycz-
nej i plastycznej, nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakłada-
nie produktów kosmetycznych na ciało, elektroliza kosme-
tyczna w celu usuwania owłosienia, kosmetyczny zabieg 
laserowy na wzrost włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów 
kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i wło-
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sy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, masaże, 
masaż tkanek głębokich, informacje dotyczące masażu, usłu-
gi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecz-
nicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi mikrodermabrazji, 
usługi w zakresie krioterapii, usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
wania makijażu, usługi gabinetów odchudzania, planowanie 
programów odchudzających, usługi doradcze w zakresie 
odchudzania, usługi w zakresie odchudzania, poradnictwo 
dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi die-
tetyków, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, 
usługi doradcze związane z dietą, usługi w zakresie plano-
wania diety odchudzającej, doradztwo w zakresie diety 
i odżywiania się, udzielanie informacji w zakresie suplemen-
tów diety i odżywiania, udzielanie informacji na temat po-
radnictwa dietetycznego i żywieniowego, 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, usługi w zakresie leczenia medycznego, usłu-
gi w zakresie leczenia chirurgicznego, leczenie kosmetyczne 
grzyba palców nóg, zabiegi depilacyjne, usługi w zakresie 
terapii za pomocą światła, gabinety pielęgnacji skóry, ofero-
wanie terapii laserowej do leczenia chorób, usługi w zakresie 
medycyny estetycznej, medycyna estetyczna.

(210) 513333 (220) 2020 05 07
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

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

(531) 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) 513338 (220) 2020 05 08
(731) DUSZYŃSKI LESZEK, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) IVO PARTIZAN
(510), (511) 9 czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych 
lub wideo, dyski audio, dyski CD-ROM, dyski kompaktowe 
[CD-ROM-y], dyski kompaktowe audio, dyski zawierające 
dźwięki, etui na płyty DVD, etui na płyty kompaktowe, filmy 
wideo, interaktywne dyski kompaktowe i dyski CD-ROM, ka-
ble do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, 
audio-video i telekomunikacji, klawiatury do doprowadzania 
sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, kompresory 
sygnału, magnetyczne (kodery -), muzyczne nagrania dźwię-
kowe, muzyczne nagrania na taśmach, muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, nagrane dyski kompaktowe, na-
grane dyski laserowe zawierające muzykę, nagrane kasety 
wideo z nagraniami muzycznymi, nagrane nośniki danych 
do użytku z komputerami, nagrane płyty CD ROM, nagrane 
płyty CD-i, nagrane płyty DVD, nagrane płyty DVD z nagra-
niami muzycznymi, nagrane płyty kompaktowe [płyty cd], 
nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty VCD, 
nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, na-

grane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, nagrania au-
dio, nagrania cyfrowe, nagrania dźwiękowe, nagrania multi-
medialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne w formie 
dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrania wideo 
z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, odbior-
niki do urządzeń telekomunikacyjnych, ograniczniki sygnału, 
płyty [nagrania dźwiękowe], płyty DVD, płyty gramofonowe, 
płyty kompaktowe audio, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty 
nagrane z obrazami, płyty VCD, płyty winylowe, pobieralne 
nagrania dźwiękowe, procesory głosu, procesory mowy, 
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), taśmy z nagraniami, taśmy zawierające na-
grania audio, tunery wzmacniacze, urządzenia audiowizu-
alne i fotograficzne, urządzenia do nagrywania, urządzenia 
i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe, 
urządzenia nagrywające, wstępnie nagrane dyski kompak-
towe, wzmacniacze do gitar basowych, wzmacniacze elek-
troakustyczne, wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze 
elektryczne, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, albumy ko-
lekcjonerskie, albumy upamiętniające wydarzenia, arkusze 
znaczków pamiątkowych, banery wystawowe z papieru, bi-
lety wstępu, czasopisma [periodyki], czasopisma muzyczne, 
czasopisma z plakatami, dodatki do gazet w postaci czaso-
pism, drukowane arkusze muzyczne, drukowane dyplomy 
[nagrody], drukowane foldery informacyjne, drukowane 
ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny, dyplo-
my drukowane, fotografie, ilustrowane albumy, kalendarze, 
karty do albumów fotograficznych, karty do kolekcjonowa-
nia, karty drukowane, książki, książki do autografów, książki 
drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, naklejki, na-
lepki, naklejki [materiały piśmienne], plakaty reklamowe, 
podpisane fotografie, programy imprez, prospekty, publi-
kacje promocyjne, publikacje reklamowe, szyldy reklamowe 
z papieru lub z kartonu, transparenty z papieru, ulotki, ulotki 
reklamowe, zapisy nutowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, obuwie dla dzieci, obuwie męskie i dam-
skie, odzież, odzież damska, odzież dziecięca, odzież męska, 
odzież nieprzemakalna, odzież skórzana, 35 dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci 
telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowa-
nie druków w celach reklamowych, kampanie marketingo-
we, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, 
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez 
i wydarzeń, negocjowanie kontraktów reklamowych, ofero-
wanie próbek produktów, opracowywanie kampanii promo-
cyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
plakaty reklamowe (rozlepianie -), produkcja materiałów re-
klamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych w ce-
lach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów re-
klamowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków 
wideo i nagrań audiowizualnych, promocja [reklama] kon-
certów, promowanie koncertów muzycznych, promowanie 
wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie 
reklam, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, publiko-
wanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publiko-
wanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama i marke-
ting, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w związku z odzieżą damską, męską, 
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dziecięcą, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
materiałami reklamowymi i promocyjnymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z druka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biletami wstę-
pu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biletami na kon-
certy, 41 fankluby, komponowanie muzyki dla osób trzecich, 
koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty 
muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne 
za pośrednictwem telewizji, montaż lub nagrywanie dźwię-
ku i obrazu, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne usługi 
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, 
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 
przeznaczonych do występów, nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, nagrywanie na ta-
śmach wideo, organizowanie fanklubów, organizowanie 
festiwali, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie 
koncertów, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, 
pisanie piosenek, produkcja dzieł muzycznych w studio na-
grań, produkcja koncertów muzycznych, produkcja muzycz-
na, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań 
dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, 
produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku 
i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, produkcja orygi-
nalnych egzemplarzy nagrań, produkcja taśm dźwiękowych 
w celach rozrywkowych, publikowanie książek z nutowym 
zapisem muzyki, publikowanie piosenek, publikowanie słów 
piosenek w postaci książek, publikowanie słów piosenek 
w postaci arkuszy, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-
-ROM, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka z udziałem 
muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Inter-
netu, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobra-
nia, z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, 
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witry-
nach internetowych MP3, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, wido-
wisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, 
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi rozrywki 
muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, usługi 
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usłu-
gi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi 
studia do prób [nagrywanie], usługi w zakresie fanklubów, 
usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), występy grup mu-
zycznych na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, wy-
stępy muzyczne na żywo, występy na żywo grup rockowych, 
występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów 
rockowych na żywo.

(210) 513420 (220) 2020 05 12
(731) PREZ-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Romanów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrecisionLine

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty przemysłowe stosowane do pro-
dukcji, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw 
sztucznych, maszyny do zgrzewania, 40 wytwarzanie 
na zamówienie składników termoplastycznych, produkcja 
okien.

(210) 513423 (220) 2020 05 12
(731) POLSKA GRUPA CARAVANINGOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGC #bezpieczniejszeWakacje

(531) 18.01.09, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promowanie karawaningu, promowanie 
podróżowania samochodem kempingowym i przyczepą 
kempingową, propagowanie turystyki kempingowej i kem-
pingowej, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów 
handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych i promocyjnych, zwłaszcza 
związanych z karawaningiem, samochodami i przyczepami 
kempingowymi, turystyką karawaningową i kempingo-
wą, usługi lobbingu handlowego, wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, wsparcie w dziedzinie organi-
zacji, zarządzania i prowadzenia przedsiębiorstw związa-
nych z karawaningiem i promocji działalności związanej 
z karawaningiem, marketing imprez i wydarzeń, wsparcie 
w dziedzinie rozwoju bazy turystycznej dla turystyki zmo-
toryzowanej oraz rozwoju turystycznego ruchu kempingo-
wego i karawaningowego, w tym poprzez usługi lobbin-
gowe, organizowanie promocji imprez mających na celu 
pozyskanie funduszy na cele dobroczynne, społeczne, 
41 organizowanie i przeprowadzanie imprez rekreacyj-
nych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, zwłaszcza 
związanych z karawaningiem i turystyką, organizowanie 
i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, semi-
nariów, sympozjów, zjazdów, zlotów i rajdów, organizowa-
nie wykładów, prelekcji i warsztatów na tematy związane 
z turystyką karawaningową i kempingową, w tym na te-
maty prawne i techniczne z tego zakresu, wypożyczanie 
sprzętu do użytku na imprezach rekreacyjnych, rozrywko-
wych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, zlotów i rajdów, usługi organizacji zlo-
tów miłośników turystyki karawaningowej, kempingowej, 
usługi organizacji klubów miłośników karawaningu, organi-
zowanie zlotów kamperów, usługi wychowawczo - szkole-
niowe związane z turystyką, motoryzacją, karawaningiem, 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pierwszą pomocą, 
informacja o wypoczynku i rekreacji, informacja o walorach 
przyrodniczych i dobrach kultury.

(210) 513424 (220) 2020 05 12
(731) POLSKA GRUPA CARAVANINGOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PGC STOWARZYSZENIE POLSKA GRUPA 
CARAVANINGOWA

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promowanie karawaningu, promowanie 
podróżowania samochodem kempingowym i przyczepą 
kempingową, propagowanie turystyki kempingowej i kem-
pingowej, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów 
handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych i promocyjnych, zwłaszcza zwią-
zanych z karawaningiem, samochodami i przyczepami kem-
pingowymi, turystyką karawaningową i kempingową, usługi 
lobbingu handlowego wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, wsparcie w dziedzinie organizacji, zarządzania 
i prowadzenia przedsiębiorstw związanych z karawaningiem 
i promocji działalności związanej z karawaningiem, marke-
ting imprez i wydarzeń, wsparcie w dziedzinie rozwoju bazy 
turystycznej dla turystyki zmotoryzowanej oraz rozwoju 
turystycznego ruchu kempingowego i karawaningowego, 
w tym poprzez usługi lobbingowe organizowanie promocji 
imprez mających na celu pozyskanie funduszy na cele do-
broczynne, społeczne, 41 organizowanie i przeprowadzanie 
imprez rekreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sporto-
wych, zwłaszcza związanych z karawaningiem i turystyką, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów, 
przyjęć, seminariów, sympozjów, zjazdów, zlotów i rajdów, 
organizowanie wykładów, prelekcji i warsztatów na tematy 
związane z turystyką karawaningową i kempingową, w tym 
na tematy prawne i techniczne z tego zakresu, wypożycza-
nie sprzętu do użytku na imprezach rekreacyjnych, rozryw-
kowych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i obsługa 
konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, zlotów i rajdów, usługi organizacji zlo-
tów miłośników turystyki karawaningowej, kempingowej, 
usługi organizacji klubów miłośników karawaningu, organi-
zowanie zlotów kamperów, usługi wychowawczo - szkole-
niowe związane z turystyką, motoryzacją, karawaningiem, 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pierwszą pomocą, 
informacja o wypoczynku i rekreacji, informacja o walorach 
przyrodniczych i dobrach kultury.

(210) 513428 (220) 2020 05 14
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Educare
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, usługi trener-
skie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 513429 (220) 2020 05 14
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Instytut Educare
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, usługi trener-
skie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 513430 (220) 2020 05 14
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Instytut Edukacji Spersonalizowanej Educare
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, usługi trener-
skie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 513431 (220) 2020 05 14
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) educare

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, usługi trener-
skie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 513432 (220) 2020 05 14
(731) FUNDACJA TDJ NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) educare INSTYTUT EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], przedszkola, przekazywanie 
know-how [szkolenia], publikowanie książek, usługi trener-
skie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 513435 (220) 2020 05 14
(731) LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LH
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama i usługi reklamo-
we, usługi promocyjne i reklamowe, zarządzanie kompute-
rowymi bazami danych, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
38 zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń 
z komputerowymi bazami danych i z Internetem, dostarcza-
nie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 
usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, usługi sieci tele-
komunikacyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektronicz-
na i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie 
informacji, przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakre-
sie danych związanych z pocztą elektroniczną], bezpieczna 
poczta elektroniczna, 42 usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, usługi naukowe i technologiczne, hosting aplikacji 
interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji 
multimedialnych, hosting blogów, hosting edukacyjnych tre-
ści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni pa-
mięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, 
hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony 
internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz 
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osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, 
hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich 
do celów wymiany treści online, hosting komputerowych 
baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting 
obiektów internetowych online dla osób trzecich, hosting 
obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, ho-
sting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, hosting platform komu-
nikacyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczonych 
do handlu elektronicznego przez Internet, hosting platform 
transakcyjnych w Internecie, hosting platform w Internecie, 
45 rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników 
w globalnej sieci komputerowej, rejestrowanie nazw domen, 
usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi w zakresie re-
jestracji nazw domen, wynajem nazw domen internetowych, 
doradztwo związane z rejestracją nazw domen.

(210) 513451 (220) 2020 05 13
(731) SALSKI TOMASZ, CICHEWICZ MAREK BONGO 

MIĘDZYNARODOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPÓŁKA 
CYWILNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FuneralCard

(531) 27.05.01, 17.01.19, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 29.01.14
(510), (511) 45 internetowy serwis powiadomień o pogrzebie.

(210) 513548 (220) 2020 05 13
(731) KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krakowski Bank Spółdzielczy

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi pie-
niężne, usługi płatnicze.

(210) 513549 (220) 2020 05 13
(731) KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KBS bank 1898

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi pie-
niężne, usługi płatnicze.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 502169, 511692, 511767, 511791, 512137, 512303, 512483, 512821, 512960, 513106, 513142, 513150

2 502169, 512137

3 502169, 509640, 510043, 510287, 510887, 511013, 511692, 511746, 511747, 512137, 512271, 512303, 512417, 
512443, 512483, 512508, 512514, 513013, 513014, 513015, 513016, 513099, 513113, 513115, 513116, 513136, 
513142, 513143

4 513103

5 508507, 509941, 509943, 510331, 510336, 510734, 510887, 511692, 511731, 511746, 511747, 511758, 511760, 
511767, 511844, 512055, 512286, 512287, 512303, 512417, 512443, 512452, 512483, 512515, 512530, 512531, 
512571, 512821, 512894, 512960, 513013, 513014, 513015, 513016, 513076, 513106, 513113, 513115, 513116, 
513136, 513142, 513143, 513150

6 502169, 507406, 509957, 510041, 512239, 512449, 512470, 512481, 512550, 512913, 513153, 513329

7 502169, 510039, 510041, 511614, 511627, 511628, 511867, 512449, 512913, 513420

8 502169, 509957

9 498993, 502169, 505915, 509347, 509348, 509349, 509350, 510030, 510039, 511530, 511627, 511628, 511867, 
512139, 512154, 512308, 512309, 512345, 512346, 512360, 512392, 512424, 512449, 512530, 512531, 512559, 
512913, 512976, 513060, 513099, 513114, 513276, 513307, 513308, 513338

10 512417, 512508, 512551, 513333

11 502169, 510039, 510450, 511867, 512239, 512241, 512303, 512913, 513073, 513271

12 510039, 510045, 511935, 512520, 512544, 512913, 512957, 513099, 513100

14 509640, 512229, 513062

16 502169, 505915, 509957, 510008, 510315, 511177, 511531, 511554, 511758, 511760, 512308, 512309, 512417, 
512424, 512956, 512976, 513066, 513114, 513242, 513243, 513276, 513278, 513307, 513308, 513338

17 502169, 510039, 510041

18 502169, 509640, 513045

19 510322, 512218, 512239, 512241, 512296, 513049, 513050, 513241, 513272

20 502169, 507406, 510450, 510580, 512229, 512239, 512241, 512296, 512327, 512343, 512472, 512481, 512541, 
512542, 512551, 512913, 513271, 513329

21 502169, 505915, 509640, 509957, 510580, 511758, 511760, 512470, 512913, 513066, 513136, 513329

22 509640, 510039, 513271

24 509957, 511530, 511887, 512327, 513066

25 505915, 509640, 510043, 511530, 511887, 512101, 512327, 512423, 512424, 512571, 512834, 512954, 513099, 
513267, 513307, 513308, 513338

26 513066

27 510450, 513099

28 505915, 509982, 510580, 512345, 512346, 513242, 513243, 513271, 513307, 513308

29 511758, 511760, 512055, 512394, 512459, 512515, 512944, 512945, 513228

30 502159, 508865, 510734, 511244, 511758, 511760, 512394, 512571

31 509982, 512055, 512891, 513056, 513108

32 510048, 510311, 510734, 511244, 511758, 511760, 512394, 512835, 512840, 512949, 512954, 513008

33 510160, 510353, 511013, 511244, 512052, 512334, 512826, 513001
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1 2

35 498993, 502169, 504480, 505915, 507727, 509347, 509348, 509349, 509350, 509640, 509982, 510008, 510015, 
510056, 510058, 510315, 510326, 510408, 510580, 510734, 511531, 511554, 511614, 511627, 511628, 511757, 
511758, 511759, 511760, 511795, 512101, 512125, 512139, 512238, 512303, 512307, 512308, 512309, 512443, 
512449, 512453, 512454, 512459, 512461, 512470, 512479, 512515, 512530, 512531, 512551, 512559, 512571, 
512827, 512830, 512913, 512967, 512976, 512977, 512987, 513012, 513051, 513056, 513060, 513062, 513099, 
513100, 513101, 513102, 513103, 513114, 513136, 513242, 513243, 513329, 513338, 513423, 513424, 513435

36 503344, 510566, 511668, 511795, 512238, 512516, 512559, 512987, 513012, 513242, 513243, 513548, 513549

37 503344, 510322, 510333, 511672, 511795, 512171, 512238, 512296, 512303, 512516, 512551, 513049, 513050, 
513097, 513136, 513241, 513242, 513243, 513272

38 504480, 505915, 509347, 509348, 509349, 509350, 510580, 512308, 512309, 512449, 512976, 513226, 513242, 
513243, 513276, 513435

39 511757, 511758, 511759, 511760, 512253, 512296, 512449, 513097, 513242, 513243

40 510408, 512470, 512550, 513049, 513050, 513420

41 472557, 504480, 505915, 509086, 509131, 509347, 509348, 509349, 509350, 510008, 510056, 510058, 510173, 
510293, 510327, 510365, 511013, 511177, 511531, 511554, 511795, 511949, 512125, 512139, 512307, 512308, 
512309, 512345, 512346, 512454, 512523, 512827, 512955, 512956, 512976, 512998, 513012, 513060, 513093, 
513099, 513101, 513114, 513122, 513129, 513136, 513159, 513242, 513243, 513276, 513282, 513328, 513330, 
513338, 513423, 513424, 513428, 513429, 513430, 513431, 513432

42 498993, 503344, 505915, 509347, 509348, 509349, 509350, 509640, 510017, 510056, 510058, 510285, 511672, 
511798, 512125, 512139, 512171, 512205, 512206, 512207, 512209, 512243, 512245, 512247, 512248, 512249, 
512308, 512309, 512345, 512346, 512520, 512559, 512955, 512967, 513012, 513049, 513050, 513060, 513159, 
513276, 513435

43 510279, 511013, 511668, 511757, 511758, 511759, 511760, 511795, 511856, 511857, 511906, 512233, 512234, 
512253, 512394, 512827, 513242, 513243, 513249, 513277

44 472557, 504480, 509940, 510285, 510320, 510365, 510887, 511013, 511177, 511523, 511654, 511731, 511844, 
511905, 511906, 512303, 512451, 512453, 512955, 512956, 513097, 513159, 513330

45 512830, 513012, 513122, 513135, 513242, 513243, 513264, 513307, 513308, 513435, 513451
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#AngielskiNaWynos 512125

#Chodagang 504480

+- itakzdasz nawet gdy nie ogarniasz! 513328

422SOUND 512139

5D 513330

A autopay BY BLUE MEDIA 512559

A.B.C. Family Med + 512451

ABC PRZYCZEPY 512957

Adglue 513106

AH ALE HALE.PL 513153

AKADEMIA OPIEKUNÓW 511177

AKAVIT 512452

ALBADENT 511905

ALBAVIT 511746

Albrecht Dürer 510160

Aliosan 512055

ALTER 512550

Amber Abram 512229

Amino PRO 512821

AMOLISA H 509941

AMOLISA 509943

AP7 511795

ASCOFER 512894

AutoCare 512137

AVETIN 513015

AXEL 510450

BAJKOWE LASY 512891

Balleno 512241

BALSER 512944

banffy 512472

BDO Technology 510017

BIALSKA ORKIESTRA DĘTA 513101

BIOMEDICA 510320

BIOWELLNESS 511906

bobolinio 510279

BOTOSKIN 512508

BRAINOLOGIA 510293

BRAKE STOP 510045

BT CLEAN ROOM Engineering 513073

BUKSAN ŁYKO 511530

cairo.B2B WEBTERMINAL 512207

cairo.B2B 512209

cairo.B2C 512206

cairo.DESK 512205

cairo.ERP FALCON 5 512247

cairo.ERP 512248

cairo.PROFIT 512245

cairo.TMS 512249

cairo.WMS 512243

Care BY MAXIM 512530

Care by MAXIM 512531

centralwings 513242

CENTRALWINGS 513243

ceramstic 512239

CH 513267

Chcesz dobrego sera? Kupuj u Balsera! 512945

CHRUPKI orzech 508865

cloudless 512520

CODETWO 498993

coffee pros 512827

coodo THE SIMPLEST OF THINGS 511887

corona 507406

Dankan 512470

DB DOUBLE bagextreme 513278

DEFBRAND 512830

DELICE 512826

DEMAN 513307

DEMAN 513308

DESEROWNIA lody gofry 512394

DESIGN FOR EVERYONE SINK MF 512551

DOLINA NIDY ALFA FIRE 512218

DOM Sapiehy 512987

DONE SPORTS BODYCARE 510043

DOUBLE V V. DOUBLE 512052

DREWHOME 513049

DrewHome 513050

Drewno DLA DOMU 510322

DROMAR 513097

DZIĘKUJEMY BARDZO JESTEŚMY Z WAMI  
WIETNAMCZYCY W POLSCE VIETNAM  
#VNJestesmyzWami 512571

educare INSTYTUT EDUKACJI  
SPERSONALIZOWANEJ 513432

Educare 513428

educare 513431

elumaxin 512514

Emocje budzą emocje 7 509350

Emocje budzą emocje 509349

ERLA 513142
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ETHEREAL EXILE 510030

eveline 510887

filomenum 513012

FIT MARZENIA USŁUGI DIETETYCZNE 511654

Folkisz 513066

folkowy fonogram roku 512308

FOOD TRUCK PASJA Z PIECA 502159

FRANCLEAN 512303

Fundacja Aflofarm 472557

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego 511554

FuneralCard 513451

GAJEWCZYK ALKOHOLE 510015

GBS dobrze jest! 510734

GENTILUOMO MILANO 509640

GENU AUTOMATIC 512392

GERALT 512334

goodspeed 512253

GROSZ do GROSZA 510327

GRUPATENSE 512967

HAWIRA 511668

HELLENA ORANŻADA STRZELAJĄCA 513008

HERBA&FLORA 510336

HEVENA BEAUTY 512453

Holy Moly 510048

IMMUNAVET 513016

Impro Extra 513150

improdukcja 513329

InPost mobile 512449

INSTRUKTOR PZA 513282

Instytut Educare 513429

Instytut Edukacji Spersonalizowanej Educare 513430

IVO PARTIZAN 513338

JASNE.ONLINE PORTAL KOREPETYCJI 513060

JBB DOBRE SOBIE 512515

jem jem 513228

jungo 510173

K2 KRWAWIĄCA FELGA 510287

K9 REX 511949

Kancelaria Podatkowa FOCUS 513051

KBS bank 1898 513549

KOBAYASHI 509982

KODEKS ZDROWOTNY KIEROWCY 513276

KOLOSEUM 512976

Kompan - PLUS 512960

Krakowski Bank Spółdzielczy 513548

Kuchcik 509957

LAB EMPIRE 512977

LASH ME 512956

LELE 513093

LH 513435

LOVI LOVIFURNITURE.COM 512343

LYPSYL 512271

M75 512443

Magdalenka Nieruchomości.pl 512516

Magnum Industrial 511614

MAGNUM Profi INVERTER 511628

MAGNUM 511627

Maja 512949

MARCEL i PIZZA 513277

MarketVita 511758

MarketVita 511760

MAVEO 513100

MAXSOTE 511798

mazowszanka 512835

MD DOM DOMY Z DREWNA 512171

MEAT & MORE 512459

MEDAI 510285

Mega-M 512913

Mensil wydłuża przyjemność 511731

Mentor Marki 513114

MEVEN HOME & GARDEN 510580

MILLHILL’S GIN 510353

MOGELLE 512296

Momental 512286

mr Wallet BIURO RACHUNKOWE 512479

naan 512233

naan 512234

NAWROCKI ESTHETICS 510365

Novelies MEBLE DZIECIĘCE 512541

Novelies 512542

nowa tradycja 512309

O Photon 512345

O 512346

OLY 512423

Orchid Style Thai massage 509940

ORZEŁEK 511757

ORZEŁEK 511759

ovni 512481

P PORNO 512954

PAN KORNIK NIE GRYZIEMY 513271

PAPERWAKE 512834

PARTY UP 513001

PETER STEINER 511935

PGC #bezpieczniejszeWakacje 513423

PGC STOWARZYSZENIE POLSKA  
GRUPA CARAVANINGOWA 513424

PlastMar Twoje okno na świat 513272

Plastmar 513241

PLATONIQ 512483

poland design festival 510326

Polski Mniszek 511244
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PrecisionLine 513420

Prevent Care 513159

PRO 502169

PROBION 511791

PROPORCJA STUDIO 511672

Proxitrak 512360

PRZEMYSŁAW JANUS ADWOKAT 513135

Przetwórnia wspomnień 510008

Puls Kids 505915

Rakolekcje 513226

RANCZO 509086

RESTART KSRIERY 512307

S/L SilverLine 510331

SAFE PHLEBOLOGY ANASTAZJA SKURAS 511523

Salaza 512287

seligo 511867

Sensus Care 512955

seo-www.pl 513102

SIMMER 510041

SKINISSIMO 513045

Slipin 512327

SLOWHOME 513249

Smaki Wakacji 510311

smart club SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 512523

SMART DOG 513056

smart KID belt Be smart for loved ones 512544

Sopot Plast 512454

Stacja Impreza 512998

Stalowa 27 503344

STARA RZEŹNIA 511531

Stawosan AQ7 511747

STERISOFT 513143

STREFA FIRAN 512461

Syndykat. 513099

SZASZŁYKARNIA XX NA OGNIU!  
SZASZLYKARNIA.PL SZASZŁYK Z METRA  
NA WAGĘ 511856

SZASZŁYKARNIA XX W OGNIU!  
WWW.SZASZLYKARNIAWOGNIU.PL 511857

SZUGERNORM 513013

SZUGEROFF 513014

TWOJA HURTOWNIA FOTOWOLTAICZNA  
JANUSZ PV 507727

Twoje emocje 7 509348

Twoje emocje 509347

TYTAN HEALTH 511767

TZf 513333

UMOWA BUDOWLANA PL 513264

Unity 510566

UNIVVERSAL 510039

V Vinderen 512238

VetFerus 513108

Vigantoletten Max Active Flex 513076

VIMEDIN ANTISEPTIC 513115

VIMEDIN ANTISEPTIC 513116

VIMEDIN 513113

VISNEA 510056

VISOR180 512154

VITON 508507

VOIGT 513136

WAMA GOLD 513062

WE CARE. 512417

WELD GAS 510333

WILKOWYJE 509131

winnica nowi 511013

WP LAW 513122

Z A KLASY DO EKSTRAKLASY 510315

Z.P.H.U. AMIKUS producent zniczy 513103

ZAKWASZENI 512840

Złote Dzieci 513129



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.

1217736 LA FONTANINA (2020 05 14) 32, 33
1323315 SETALAN (2020 05 08)

CFE: 27.05.01 1
1390325 Spot it! (2020 04 24)

CFE: 24.17.04, 27.05.03 9, 16, 28, 41
1532334 ER Emi Romani (2020 03 09)

CFE: 09.09.05, 26.11.08, 27.05.01 18, 25
1532375 FABERLIC (2020 03 11,  

2019 09 20)
3, 5, 21, 25, 
29, 30, 44,

1532401 R-Tech (2019 10 23)
CFE: 26.03.01, 26.11.09, 27.05.01, 
29.01.12

6, 7, 9, 37

1532402 2020 03 10)
CFE: 28.03.00 9

1532482 XCORT DISCOVER YOUR POWER (2020 04 27)
CFE: 26.03.05, 26.04.18, 27.05.01 7

1532512 ME TIME (2020 04 30, 2019 10 31) 3
1532529 La Fabrique PERCHERONNE  

(2020 03 16, 2019 10 09)
CFE: 14.03.01, 26.04.02, 
27.05.09

1, 6, 7, 8, 9, 11, 
16, 17, 19, 20

1532571 Coffee IQ (2019 09 17,  
2019 03 22)

9, 35, 37, 
38, 42

1532574 2020 03 10)
CFE: 28.03.00 19

1532579 ER KUAN (2020 03 05)
CFE: 28.03.00 11

1532580 DURAPLUS (2020 04 27) 19
1532585 REACH CFX (2020 02 21, 2019 12 02) 9
1532602 PitaBreaks (2020 03 06)

CFE: 26.11.01, 27.05.10 30
1532620 S (2019 11 13)

CFE: 27.01.01, 27.05.01 37, 42

1532624 2020 01 28, 2019 08 07)
CFE: 05.05.21, 05.07.06, 08.01.06, 
11.01.03, 11.03.01, 29.01.15

30

1532679 MK GROUP One vision. Smart decisions. 
(2019 12 23, 2019 07 12)
CFE: 26.11.01, 27.05.09, 29.01.13 29, 30, 31, 

35, 36, 43
1532684 Lev Golitsin Coronation (2020 03 17) 33
1532749 TIGAYOR (2020 03 16, 2019 09 27) 5
1532751 FYMEGO (2020 03 16, 2019 09 27) 5
1532757 GRATIBAN (2020 03 31, 2019 10 01) 5
1532773 TILYROL (2020 03 16, 2019 09 27) 5
1532802 LAI DUAN (2020 03 05)

CFE: 26.05.01, 28.03.00 40
1532881 Solplanet (2020 03 27, 2019 12 03)

CFE: 01.03.01, 27.03.12, 27.05.01, 
29.01.13

9, 37, 42

1532914 paratronix (2020 04 28) 9
1532997 YASHKINO (2020 02 14, 2019 08 14) 29, 30, 

35
1533023 MAYARI (2020 04 07, 2019 10 21) 25
1533071 ZAPHIRE (2020 04 07, 2020 03 13) 9
1533173 ecobeton water technologies  

(2020 04 07, 2019 10 28)
CFE: 01.15.24, 26.01.04, 27.05.10, 
29.01.13

11, 17, 19, 
37, 40, 42

1533200 TubiX (2020 04 07, 2019 10 08) 8
1533218 COSMO NATUREL (2020 04 07) 3
1533359 ADENOPROSIN (2020 03 27, 2019 12 30) 5
1533394 JIAN MENG (2020 04 29)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 25



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1323315, 1532529 

3  1532375, 1532512, 1533218 

5  1532375, 1532749, 1532751, 1532757, 1532773, 1533359 

6  1532401, 1532529 

7  1532401, 1532482, 1532529 

8  1532529, 1533200 

9  1390325, 1532401, 1532402, 1532529, 1532571, 1532585, 1532881,
 1532914, 1533071 

11  1532529, 1532579, 1533173 

16  1390325, 1532529 

17  1532529, 1533173 

18  1532334 

19  1532529, 1532574, 1532580, 1533173 

20  1532529 

21  1532375 

25  1532334, 1532375, 1533023, 1533394 

28  1390325 

29  1532375, 1532679, 1532997 

30  1532375, 1532602, 1532624, 1532679, 1532997 

31  1532679 

32  1217736 

33  1217736, 1532684 

35  1532571, 1532679, 1532997 

36  1532679 

37  1532401, 1532571, 1532620, 1532881, 1533173 

38  1532571 

40  1532802, 1533173 

41  1390325 

42  1532571, 1532620, 1532881, 1533173 

43  1532679 

44  1532375



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.

500306 PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019 11 06 16, 35, 41

504072 BIAL-HOLDING, S.A.
2020 01 14 5

504731 emoji company GmbH
2020 01 28 28

505765 Biologische Heilmittel Heel GmbH
2020 03 16 3, 5

506487 AKSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 03 13 30

500683 ARDO Coordination Center N.V.
2020 04 20 29, 30

500756 ARDO Coordination Center N.V.
2020 04 20 29, 30

508745 ENERGIS 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 05 26 7, 35, 37, 40



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

23/2020

41 512219 hydroizulujacych hydroizolujących

43 512246

usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, informacja o ww. usługach
36  usługi bankowe, usługi finansowe, 
usługi kredytowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi konsultacyjno-
-doradcze w sprawach finansowych, 
doradztwo ekonomiczno- finansowe, 
pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe, 
administrowanie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami, sprze-
daż hurtowa i detaliczna energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
informacja o ww. usługach

usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa; sprzedaż hurtowa i detalicz-
na energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej; pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej; informacja o ww. 
usługach
36 usługi bankowe, usługi finansowe, 
usługi kredytowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi konsultacyjno-
-doradcze w sprawach finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe; 
administrowanie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami;  infor-
macja o ww. usługach

45 512250

usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, informacja o ww. usługach
36 usługi bankowe, usługi finansowe, 
usługi kredytowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi konsultacyjno-
-doradcze w sprawach finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe, 
administrowanie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami, sprze-
daż hurtowa i detaliczna energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
informacja o ww. usługach

usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa; sprzedaż hurtowa i detalicz-
na energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej; pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej;  informacja o ww. 
usługach
36 usługi bankowe, usługi finansowe, 
usługi kredytowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi konsultacyjno-
-doradcze w sprawach finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe; 
administrowanie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami; infor-
macja o ww. usługach



Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

23/2020

48 512266

usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, informacja o ww. usługach, 
36 usługi bankowe, usługi finansowe, 
usługi kredytowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi konsultacyjno-
-doradcze w sprawach finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe, 
administrowanie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami, sprze-
daż hurtowa i detaliczna energii, w tym 
energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
informacja o ww. usługach

usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa; sprzedaż hurtowa i detalicz-
na energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej; pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elek-
trycznej i cieplnej; informacja o ww. 
usługach
36 usługi bankowe, usługi finansowe, 
usługi kredytowe, usługi płatnicze, 
usługi maklerskie, obrót papierami 
wartościowymi, usługi konsultacyjno-
-doradcze w sprawach finansowych, 
doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
pośrednictwo finansowe, leasing 
finansowy, doradztwo podatkowe; 
administrowanie nieruchomościami, 
zarządzanie nieruchomościami;  infor-
macja o ww. usługach

46

512264

35 usługi w zakresie informacji han-
dlowych za pośrednictwem Internetu, 
udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i 
usług, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, dostarczanie 
informacji handlowych, gromadze-
nie informacji handlowej, handlowe 
informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, 
pośrednictwo w zakresie reklamy, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i za 
pośrednictwem Internetu: artykułami 
budowlanymi metalowymi i niemetalo-
wymi, artykułami wyposażenia wnętrz 
oraz artykułami wykończeniowymi, 
meblami, urządzeniami i wyrobami 
elektrotechnicznymi, narzędziami, 
artykułami gospodarstwa domowego i 
sprzętem radiowo - telewizyjnym, wyro-
bami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i 
porcelany oraz tworzyw sztucznych do 
użytku domowego, artykułami che-
micznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz 
obuwiem, artykułami ogrodniczymi, 
napojami bezalkoholowymi

35 usługi w zakresie informacji han-
dlowych za pośrednictwem Internetu; 
udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i 
usług; promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem 
reklam na stronach internetowych; 
doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji; 
dostarczanie informacji handlowych; 
gromadzenie informacji handlowej; 
handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towa-
rów i usług; pośrednictwo w zakresie 
reklamy; promocja sprzedaży dla osób 
trzecich; usługi w zakresie prowadze-
nia sklepów, sprzedaży detalicznej, 
hurtowej i za pośrednictwem Interne-
tu: artykułami budowlanymi meta-
lowymi i niemetalowymi, artykułami 
wyposażenia wnętrz oraz artykułami 
wykończeniowymi, meblami, urządze-
niami i wyrobami elektrotechnicznymi, 
narzędziami, artykułami gospodar-
stwa domowego i sprzętem radiowo 
- telewizyjnym, wyrobami z metalu, 
drewna, szkła, ceramiki i porcelany 
oraz tworzyw sztucznych do użytku 
domowego, artykułami chemicznymi, 
włókienniczymi, odzieżą oraz obu-
wiem, artykułami ogrodniczymi, napo-
jami bezalkoholowymi;  pośrednictwo 
handlowe polegające na kojarzeniu 
kontrahentów

36 pośrednictwo handlowe polegające 
na kojarzeniu kontrahentów Informacja ta nie powinna być  

publikowana
79 36
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